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قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير األويل للبحرين
اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد
 -1صدر القانون رقم ( )56لسنة  2006ابملوافقة على انضمام البحررين ىل الهدرد الردو
اخلرراحل ابققرروي املدنيررة والسياسررية وي ن ررره ااريرردة الرمسيررة ترراريخ  16أغس ر ،2006
فيكون له ذلك قوة القانون ويصبح فيما تضمنه مرن أككرام واجرل الت بيري ،ييرني يتهر علرى
الكاف ررة  -مب ررا ذل ررك الس ررل ا الهام ررة الدول ررة -ىلعم ررال م ررا ورد رره م ررن أكك ررام ،و ك ررن
االكتجاج هبا مباشرة أمام احملاكم احمللية.
 -2ىلن االتفاقية أو املهاهردة تكرون را قروة القرانون هرد ىل رامدرا والتصرديي عليدرا ون ررها
ااري ر رردة الرمسي ر ررة وضع ر ررذ ر ررذلك ون ر ررهيتدا القانوني ر ررة كق ر ررانون م ر ررن قر ر روان ال ر رربالد وذل ر ررك وفق ر ررا
للمررادة ( )37مررن الدسررتور البح رريي والررذ ي ردد عالقررة املهاهرردا ابعتبارهررا جررقا مررن القررانون
ال رردو ابلق ررانون ال ررداعلي لك ررة البح ر ررين .ونظ ر ررا التص ررال الهد ررد ال رردو للحق رروي املدني ررة
والسياسية ،ابملبادئ الدستورية املتصلة ابققوي والواجبا الهامة مثل املادة ( )18من الدستور،
فإهنررا حتظررى ابقمايررة املقررررة ررا أيضررا القاعرردة الدسررتورية ررا ال رروز م ر اكتمررال ورود ن ر
خمررالمل ملررا ورد فيدررا عمررال ررن املررادة  31مررن الدسررتور والررع تررن علررى أنرره ال رروز أن ينررال
التنظ رريم أو التحدي ررد للحق رروي واق رررن الهام ررة املنص رروحل عليد ررا الدس ررتور م ررن ج رروهر اق رري
أو اقرية املقررة وفقا ألككامه.
 -3مررن أهررم الت بيقررا القضررا ية الررع صرردر مررن احملكمررة الدسررتورية البح ررين اسررتنادا
علررى الهدررد الرردو اخلرراحل ابققرروي املدنيررة والسياسررية هررو ق ررار احملكمررة الدسررتورية ا كالررة
امللكيرة املقيرردة لرردول احملكمرة رررقم (ىل. .م )2014/1/لسررنة ( )12قضرا ية ،ىلذ انتدررت احملكمررة
الدسرتورية ىل أن املرادة ( )20مرن م رروق قرانون املررور غرب م ا قرة للدسرتور ،ضسيسرا علرى أهنرا
كرمررت األجنر مررن اقصررول علررى رعصررة قيررادة أو قيررادة مركبررة حملليررة ،وقررد اسررتند احملكمررة
قرارها على عدة أسانيد قانونية من يندا خمالفة املادة ( )1/12واملادة ( )26من الهدرد .جراا
كيثيررا هررذا الق ررار نكيررني أن لكررة البح ررين قررد انضررمت ىل الهدررد الرردو اخلرراحل ابققرروي
املدنيررة والسياسررية لامررم املتحرردة ،وي التصررديي علررى انضررمامدا ترراريخ  12أغسر 2006م،
وصر رردر ر رران ذلر ررك القر ررانون رقر ررم ( )56لسر ررنة  ،2006ونُ ر ررر اارير رردة الرمسير ررة الهر رردد
( )2752ت رراريخ  16أغسر ر 2006م .وىلن رره مل ررن وف ررل الق ررول ا مل رراق ىل أن عب ررار نف ررردن
ونالناسن الواردت تباعا كل من املادت ( )1/12و( )26حملنفع البيران ،ىلارا تسرتارقان النراس
كافة وال تنصرفان فقط ىل من انهقد له صفة املواطن.
 -4اب ن ر ر ررافة ىل كك ر ر ررم احملكم ر ر ررة الدس ر ر ررتورية القض ر ر ررية رق ر ر ررم ط 1/2011/ .ال ر ر ررذ
است دد فيه أن الفقرة ( )1من املرادة ( )4منره ،واسرتنادا ىل الفقررة رقرم ( )3مرن املرادة أعراله
ابدر البحررين تراريخ  28أ ريرل  2011ىل ىل رال األمر الهرام لامرم املتحردة ابسرت دام كرري
عردم التقيرد املنروه ره الفقررة (أ) ،و ترراريخ  13يونيرو  2011قامرت أيضرا ال رال األمر الهررام
فحوى املرسوم امللكي رقم ( )39لسنة  2011رف كالة السالمة الوطنية.

2

GE.18-06744

CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1

 -5صرردر املرسرروم قررانون رقررم ( )20لسررنة  2016تهررديل هررك أككررام القررانون رقررم ()26
لسنة  2014الن اا املؤسسة الوطنية ققوي ا نسان ،متضرمنا الهديرد مرن التهرديال الرع هترد
ىل املواامررة ر مررا تضررمنه قررانون ىلن رراا املؤسسررة الوطنيررة ققرروي ا نسرران م رن أككررام ومررا تناولرره
تقرير ررر  -ير رران االمتثر ررال ملبر ررادئ ابري ر ر  -اللجن ر ررة الفرعير ررة ابالعتمر رراد التا ه ر رة للتحر ررالمل اله ر رراملي
للمؤسسررا الوطنيررة ققرروي ا نسرران مررن مالكظررا علررى هررذا القررانون ،وقررد تهلقررت التهررديال
آبلية اعتيار أعضاا جمل مفوني املؤسسة الوطنية ققوي ا نسران ،ىلذ قررر أن يرتم اعتيرار أعضراا
جمل املفون من اادا االست ارية واألكاد ية ومؤسسا اجملتمر املردي ،والنقرااب وا يئرا
االجتماعيررة واالقتصررادية واملدنيررة ،وامل ردافه عررن كقرروي ا نسرران ،علررى أن يراعررى فيرره متثيررل امل ررأة
رركل مناس ررل ،و رروز اعتي ررار األعض رراا م ررن ر ر أعض رراا الس ررل ة الت ررريهية ،علر رى
واألقلي ررا
أال تكون م األغلبية جمل املفون  ،وي اركون النقاش دون أن يكون م صو مهدود.
 -6تقرردمت املؤسسررة الوطنيررة رمسيرا  16يوليررو  2015لررل اقصررول علررى االعتماديررة
ىل اللجنة الفرعية املهنية ابالعتماد ( )SCAالع تتب التحالمل الهراملي ،والرع تهرب تلقري طلبرا
كصول املؤسسا الوطنية على الصرفة االعتماديرة ،كيرني ي قبرول طلرل املؤسسرة رمسيرا 25
نرروفمرب  ،2015وي حتديررد يرروم  9مررايو  2016موعرردا للنظررر طلررل املؤسسررة الوطنيررة عررالل
االجتمرراق الرمسرري للجنررة الفرعي ررة ،الررع طلبررت م ررن املؤسسررة الوطنيررة تق ررد تقريررر يسررمى ن ي رران
االمتثررال ملبررادئ ابرير املهنيررة ابملؤسسررا الوطنيررة ققرروي ا نسررانن ،يتضرمن عررددا مررن النقرراط
تتمح ررور ك ررول التاس رري واالس ررتقاللية والتك رروين ،والبني ررة التحتي ررة التنظيمي ررة ،وأس رراليل الهم ررل،
واالعتصاصا واملسئوليا الهامة والهالقة م ا يئا واادا املهنية يقوي ا نسان.
نوا املهلوما الع وفرهترا املؤسسرة الوطنيرة ،والنقاشرا الرع دار ر جملر املفونر
-7
واللجنررة الفرعيررة ،أصرردر اللجنررة الفرعيررة تقريرهررا الندررا ي املتضررمن توصررياهتا الررذ صرردر رمسيررا 2
أغس  ،2016والذ كصلت مبوجبه املؤسسة الوطنية على الصفة االعتمادية (ب)(.)1
 -8أص رردر ص رراكل ااالل ررة مل ررك ال رربالد املف رردى  6أكت ررو ر  ،2016املرس رروم ق ررانون
رقر ررم ( )20لسر ررنة  2016تهر ررديل هر ررك أككر ررام قر ررانون ىلن ر رراا املؤسسر ررة الوطنير ررة رقر ررم ()26
لسنة  ،)2(2014وفقا للتوصيا الواردة مرن اللجنرة املهنيرة ابالعتمراد ( )SCAواملهتمردة مرن قبرل
التحالمل الهاملي للمؤسسا الوطنية لتهقيق كقوي ا نسان ومحايتدا ( ،)GANHRIهبد تقويرة
هررذه املؤسسررة ومنحدررا مقيرردا مررن الصررالكيا لتحقيرري األهرردا الررع أن ررئت مررن أجلدررا ورف ر
تصنيفدا دوليًّا مبا سد التقام اململكة صون كقوي ا نسان.
 -9التقمت املؤسسة الوطنية أبككام املرادة ( )21مرن قرانون ىلن را دا وذلرك الصردار تقرارير
سررنوية عررالل األعروام ( ،)3()2013-2016كيررني تضررمنت تير تلررك التقررارير فصررال مسررتقال
يب ر األن ر ة الررع ان ر لهت هبررا املؤسسررة الوطنيررة عررالل الن رراي الررقمي للتقريررر جمررال تهقيررق
ومحايررة كقرروي ا نسرران علررى سرربيل التحديررد ،كمررا تضررمنت فصررال حملعرررا مسررتقال يتنرراول هررك
__________
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القضان الر يسة ذا الصرلة يقروي ا نسران والرع ألقرت ظال را عرالل مردة التقريرر ،فضرال عرن
أن تلر ررك التقر ررارير تضر ررمنت ير رران ا راا االست ر ررارية الر ررع رفهتدر ررا املؤسسر ررة الوطنير ررة للسر ررل ا
الدستورية ومدى موا متدا م الصكوك الدولية ققوي ا نسان.
 -10مررن أ رررز ن رراطا املؤسسررة الوطنيررة هررو ن ررر ثقافررة كقرروي ا نسرران والتهريررمل هبررا مررن
عالل تلة من الوسا ل املتاكة ،والع مندا ىلصدار الن را وامل بوعا التثقيفية ،وىلقامرة عردد مرن
الن رردوا واحملان ررا  ،وىل ررام ع رردد م ررن م ررذكرا التف رراهم م ر مؤسس ررا اجملتم ر امل رردي ،جم ررال
باعررة
اققرروي املدنيررة والسياسررية علررى وجرره التحديررد .اب نررافة ىل ىلصرردار امل بوعررا والن ررا
عرردد مررن الوا رري الدوليررة وا قليميررة ابللات ر الهر يررة وا جنليقيررة ذا الصررلة يقرروي ا نسرران أ رزهررا
كتيررل اايررل( )4الررذ تسررتدل ديباجترره ن رراة اققرروي املدنيررة والسياسررية وأسرراس تكويندررا ،ويررو
مضر ررمونه نصر رروحل الهدر ررد الر رردو اخلر رراحل ابققر رروي املدنير ررة والسياسر ررية وُ تر ررتم بنر ررود الربوتوكر ررول
االعتيار األول والثاي ،وذلك لارر توعيرة اامدرور ابققروي واقررن الرواردة فيره را يصرل
جمال تهقيق ومحاية كقوي ا نسان وترسيخ قيمدا ون ر الوعي هبا وا سدام نمان ارستدا.
 -11قامررت املؤسسررة الصرردار نسلسررلة ثقافررة كقرروي ا نسررانن ابلتهرراون مر مركررق الدراسررا
ه ررذا اجمل ررال داع ررل وع ررارج
الدس ررتورية والقانوني ررة لامه ررة البحر ررين و ه ررك الب رراكث واملدتمر ر
اململكة ،لار ىلصدار عدد من املؤلفا األكاد ية القانونية ذا الصلة يقوي ا نسران ،والرع
الهدد الدو اخلاحل ابققوي املدنية والسياسية.
سل ت الضوا على أ رز اققوي الع ورد
 -12دشررنت وأصرردر املؤسسررة الوطنيررة اسررتمارة عاصررة تتهلرري يضررور جلسررا احملاكمررا
القضا ية للتحقي من نماو احملاكما الهادلة ،تتضمن أ رز الركا ق األساسية الع تقوم عليدا
تلك الضماو أثناا احملاكمة وفقا ملا أقرته املهايب الوطنية وا قليمية والدولية ققوي ا نسان.
 -13ىلن اللجنررة التنسرريقية الهليررا ررت العررداد ع ررة وطنيررة ققرروي ا نسرران علررى مسررتوى
اقكومررة ،وىلعررداد الررردود علررى البيرراو والتسررامال الصررادرة مررن املنظمررا واامهيررا داعررل
البحرين وعارجدا املتهلقة يقوي ا نسان ،ومتا هة تنفيذ توصيا كقوي ا نسران ورفر التقرارير
رران موا مررة الق روان احملليررة لالتفاقيررا ال ررع
الدوريررة رراهنا ،اب نررافة ىل ىلعررداد الدراسررا
انض ررمت ىلليد ررا البحر ررين جم ررال كق رروي ا نس رران .أم ررا املؤسس ررة الوطني ررة فد رري ذا ش ص ررية
اعتبارية مستقلة ماليا وىلدارن تهمل وفي مبادئ ابري .
 -14أقامت املوسسة الوطنية ورش عمل وندوا تهريفية وحمانررا تدريبيرة ومقراال صرحفية
ي ن رررها ذا الهالقررة ابققرروي ال رواردة الهدررد الرردو اخلرراحل ابققرروي املدنيررة والسياسررية علررى
عالل األعوام ( )2013-2017وذلك ار تهريمل الكافة ابققوي املدنية والسياسية.

اثلثا -حالة الطوارئ
 -15أمررام الرغبررة امللكيررة حتقيرري تقرردم ورقرري البح ررين وت رروير نظامدررا السياسرري مبررا يقرري
مقيرردا مررن الد قراطي ررة و ىلطررار م ررا انتدررى ىللي رره ك روار التوافرري ال رروطي ،فلقررد طل ررل امللررك وفق ررا
ألككررام املررادة (/35أ) ىلجرراا تهررديل علررى الدسررتور القررا م .ومتثلررت األهرردا الررع قامررت عليدررا
__________
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زندة مظ رراهر النظ ررام الربمل رراي نظ ررام اقك ررم ،وىلع ررادة تنظ رريم الهالق ررة ر ر
ه ررذه الته ررديال
السرل ت التنفيذيررة والت رريهية مبرا يقرري مقيرردا مررن التروازن يندمررا ،وىلعررادة تنظريم كررل مررن جملسرري
ال ورى والنواب مبا يه ي دورا أكرب جملل النواب ،ويقي االعتيار األمثل ألعضا دما.
 -16ي ا عالن  9مايو  2016عن االنتداا من تنفيذ توصريا اللجنرة املسرتقلة لتقصري
اققا ي كيني التقمت البحررين ت بيري توصريا اللجنرة البحرينيرة لتقصري اققرا ي وحتقيقدرا علرى
أر الواق ر ررا يؤكررد كرصرردا علررى االلت رقام ابملبررادئ األساسررية ققرروي ا نسرران وعرردم انتداكدررا
ومندا على سبيل املثال:
صدر املرسوم رقم ( )27لسنة  2012ان ىلن اا مكتل مستقل ألم عام
(أ)
التظلما وزارة الداعلية وتهديالته؛
(ب) ي ىلن رراا ىلدارة الترردقيي والتحرررن الداعليررة رروزارة الداعليررة نرراا علررى املرسرروم
رقم ( )27لسنة 2012؛
(ج) ص رردر قر ررار وزي ررر الداعلي ررة رق ررم ( )24لس ررنة  2014رران ىلص رردار املب ررادئ
األساسية الست دام القوة واألسلحة النارية؛
(د)

صدر قرار وزير الداعلية رقم ( )14لسنة  2012ان ىلصدار مدونة سلوك ال رطة؛

(ه) ي ىلن رراا وكرردة التحقيرري اخلاصررة مبكتررل النا ررل الهررام نرراا علررى قررار النا ررل
الهام رقم ( )8لسنة .2012

رابعا– عدم التمييز ،املساواة بني الرجل واملرأة ،وحقوق األقليات
 -17قرر وزراا الهدل تاريخ  5أكترو ر  2016ردول جملر التهراون لردول اخللرير الهر يرة
اجتماعدم الثامن واله رين الذ عقد اململكة الهر ية السرهودية تكليرمل انرة مسرؤو ىلدارا
التهاون الدو والهالقرا الدوليرة روزارا الهردل العرداد م رروق قرانون موكرد ملكافحرة الت رر
والهنصرية والكراهية والتمييق.
 -18و ناا على هذا القرار ي ىلعداد مسودة م روق القانون املذكور وقد اشتملت املادة ( )1من
القانون على تهاريمل املص لحا والهبارا الواردة ابلقانون .عر امل روق التمييق أبنه :أ تفريي
أو اس ررتثناا أو تقيي ررد أو تفض رريل يق رروم عل ررى أس رراس اله ررري أو الل ررون أو اا ررن أو اللا ررة أو ال رردين
أو ال ررأ السياسرري أو األصررل االجتمرراعي أو الثررروة أو املولررد أو أ ون ر حملعررر يسررتدد ته يررل
االعرتا يقوي ا نسان املكفولة شرعا ونظاما أو التمت هبا أو ارستدا على قدم املساواة.
 -19ي تهري ررمل الهنص ر ررية أبهن ررا نتهصر ررل فر رررد أو فئ ررة مر ررن النر رراس ا ررن أو عر ررري أو قبيلر ررة
أو ع بة أو دين أو طا فة أو مهتقد أو كىت لون رة ونتر عنه ا نرار اب عرينن.
 -20اكتوى م روق القانون املنوه عنه على تنظيم ىلجرا ي ومونوعي متكامل يفري مبت لبرا
ومهايب محاية اقي املساواة والقضاا على سا ر مظاهر وصور التمييق الهنصر .
 -21أعد ككومرة البحررين م رروق قرانون عرام  2015حترت عنروان م رروق قرانون ران
نمكافحة التمييق والكراهيرةن .وقرد عرر هرذا امل رروق التمييرق أبنره:ن كرل تفرقرة أو تقييرد أو اسرتثناا
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أو تفضيل األفراد أو ااماعا على أساس الدين أو الهقيدة او املرذهل او امللرة أو ال ا فرة أو
الهري أو األصل أو األصل االثين .وقرر عقواب جنا ية على أ سلوك يتضمن متييقا حمظورا وفقرا
للتهريمل املقدم.
 -22ت مرح االسررتاتيجية الوطنيررة ققرروي األشر احل ذو ا عاقرة ىل ىل رراد جمتمر يرريي قررا م
عل ررى مب رردأ ال رردمر ي ررتمكن في رره املواطن ررون ذو ا عاق ررة م ررن ارس ررة كاف ررة كق رروقدم رركل ع ررادل
ومتكرراف  .وتسررتدد األشر احل ذو ا عاقررة وعررا الهتم وكررل املدتمر تقيررد اخلرردما ررم وهرري
ذو ا عاق ررة مرك ررق اهتمامد ررا فاهن ررا تضر ر مس ررؤولية دم ررر األشر ر احل ذو
ىلذ تضر ر ال ر ر
ا عاقررة علررى اجملتم ر البح رريي كافررة ق اعاترره .وتسررتند علررى املررندر املبرري علررى كقرروي ا نسرران
والر ررذ يرتكر ررق علر ررى املبر ررادئ ال ر رواردة ميثر رراي األمر ررم املتحر رردة والهدر رردين الر رردولي واالتفاقير ررا
املت صصة ،ال سيما االتفاقيرة الدوليرة ققروي األشر احل ذو ا عاقرة .كمرا وترتكرق علرى مندجيرة
ناا قدرا الفئا املستددفة للم البة يقوقدم من وكية ،ومتك املؤسسا اقكوميرة مرن الوفراا
ابلتقاماهت ررا وف رري االتفاقي ررة لتاي ررب نظ رررة اجملتم ر ا رراه األش ر احل ذو ا عاق ررة .وق ررد اس ررتند ه ررذه
الوثيقة مبجملدا على املنظور اققوقي لإلعاقة ورعت مبدأ ااندرية كافة حماورها.
 -23وفيمررا يتهلرري ابألكروال ال صررية للمررأة ،فررإن قررانون األسرررة رقررم ( )19لسررنة ،2017
الصررادر ترراريخ  19يوليررو  ،2017هررو قررانون أسرررة شررامل مررنظم للهالقررا األس ررية وقررد كررل
ذلك حمل قانون أككام األسرة الصادر الهام  2009شقه األول ،متضمنا أككام جامهة
األككررام
توكررد املركررق القررانوي لاسرررة البحرينيررة ،وتسرردل عمليررة التقانرري ،وتندرري التفرراو
الصادرة الدعاو املت اهبة.
 -24يتضمن قانون األسرة لهام  )141( 2017مادة تن لي من أككام ال ريهة ا سرالمية،
وتررنظم كيرراة األسرررة مررن اخل بررة ىل الررقواج ،وتضررم م رواد وانررحة عررن اققرروي والواجبررا لكررال
ال رف  ،فيما يتهلي ابلنفقة واقضانة والنسل والوالية وىلثبا النسل ،و كال ال رقاي ران
اهناا اقياة القوجية ودعاوى ال الي ،وما يرتتل عليدا من كقوي وواجبا هد االنفصال .كما
تضررمن نصوصررا وانررحة تسررمح ابل ررالي للضرررر كافررة أنواعرره والهنرراا اقيرراة القوجيررة ابخلل ر أو
فسخ الهقد.
 -25فيمررا يتهلرري تهرردد القوجررا  ،فقررد تهامررل امل رررق البحرريي مر هررذه القاعرردة ال رررعية
قرانون االسرررة ،فاشرررتط علررى الررقوج أن يقررر وثيقرة الررقواج يالترره االجتماعيررة ،فررإن كرران متقوجررا
عصمته (مرادة  19مرن قرانون األسررة) وابلترال فرإن املررأة
فهليه أن يب عدد القوجا الال
قبل أن تتقوج تكون عاملة ونر الرجرل فيمرا ىلذا كران متقوجرا أم ال ،ىلذ أن املررأة حتجرم غالبرا عرن
الررقواج هررذه اقالررة .كمررا يرري للقوجررة أن ت رررتط وثيقررة عقررد الررقواج كقدررا ال ررالي مررن
الررقوج كررال زواجرره أبعرررى ،كمررا ررا أن ت رررتط علررى الررقوج عرردم الررقواج أبعرررى (مررادة  6مررن
قانون األسرة).
البح ررين ويك ررمل الواق ر الهملرري أن غالبيررة الفتيررا
 -26ىلن الررقواج املبكررر أمررر غررب شررا
ال تتررقوج قبررل سررن الرا هررة واله ررين .كمررا أن القررانون جهررل مررن عرردم ج رواز تررقوير الفترراة الررع تقررل
عمرهررا عررن السادسررة ع رررة هررو األصررل الهررام .واالسررتثناا مررن ذلررك قيررده قيررود عرردة متثل ررت
أن يك ررون ذل ررك أوال ن رراا عل ررى طل ررل ذو ال رران ،واني ررا ع رررب اقص ررول ىلذن م ررن حم رراكم األس رررة
امل تصة ،والثا نرورة أن يررتبط أذن احملكمرة مبرا يثبرت مالامرة الرقواج .وقرانون األسررة قرد كردد
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سررن الررقواج ب  16سررنة للفترراة والفررىت علررى الس رواا ،كمررا أن ال حررة املرراذون ال رررعي الصررادرة
مبوجل القرار رقرم ( )1لسرنة ( 2016امل بقرة علرى املرذهب ) ت ررتط املرادة ( )12مندرا جرراا
عقد القواج وتوثيقه أال تقل سن القوج (الذكر واألنثى) عن ست ع رة سنة وقت الهقد.
 -27اات قررانون األسرررة للقوجررة طلررل الت ليرري أمررام القضرراا للضرررر الررذ يتهررذر مهرره دوام
اله رة القوج  ،أو سبل عدم ىلنفاي الرقوج أو لايا ره أو هجرره را أو لسرجنه أو لهلره فيره.
كما منح القانون القوجة كي عل القوج مقا ل دل تقدمه للقوج ،وهرو عرادة مرا يكرون ابلتنرازل
عررن مدرهررا .وىلذا ي اخللر  ،فررإن القوجررة تررتحفهل يضررانة أطفا ررا ابعتبررار انرره يرري ررا التنررازل عررن
اقضانة كل األكوال.
 -28متررنح اقضررانة لررام وفقررا ملررا يلرري :مررادة ( )124مررن قررانون األسرررة :نوفقررا للفقرره السرري
تنتدرري كضررانة النسرراا بلررو الررذكر ة ر ع رررة سررنة وابلنسرربة لانثررى كررىت تتررقوج ويرردعل ررا
الرقوجن .ووفقرا للفقره ااهفرر تنتدري كضرانة األم عنرد امترام سرن السرا هة لال رن أو البنرت ،و هررد
سن السا هة تكون اقضانة لالبن .مادة ( )125من قانون األسرة :ن -1وفقا للفقه السري ىلذا
لررا الررذكر ة ر ع ررر سررنة ،او لاررت األنثررى سررب ع رررة سررنة ود تتررقوج ود يرردعل هبررا الررقوج،
فلكل مندما اخليار االنضمام ىل من ي اا من ا ويه أو ن له اقي كضرانته -2 ...وفقرا
للفقرره ااهفررر ررنح عيررار االنضررمام ىل مررن ي رراا مررن أ ويرره عنررد امتررام األنثررى سررن التاسررهة مررن
عمرها والذكر سن اخلامسة ع رة من عمره م رشدمهان.
 -29كفل القرانون البحرريي للمررأة كري امللكيرة كافرة صرورها ،وكررس مبردأ اسرتقالل الذمرة
املاليررة للقوجررة وانفصررا ا عررن الذمررة املاليررة للررقوج ،فررال يرري للررقوج التصررر أبموا ررا او االسررتفادة
مندررا او اسررتاال ا اال الرادهتررا وموافقتدررا ،كمررا ال رروز التنفيررذ علررى امروال القوجررة اقتضرراا لررديون
مرتتبة على القوج.
 -30صدور املرسوم قانون رقم ( )22لسنة  2015تهديل هرك أككرام قرانون ا جررااا
أمام حماكم األسرة الصادر ابملرسوم قانون رقم ( )26لسنة  -1986وقرار وزيرر الهردل وال رئون
ا س ررالمية رق ررم ( )84لس ررنة  2015رران ت رركيل مكت ررل التوفي رري األس ررر  -وال ررذ تض ررمن
ىللقامية ىلكالة املنازعا األسرية ملكتل التوفيي األسر قبرل عرنردا علرى حمراكم األسررة را فسرح
اجملررال امررام املررأة مررن الوصررول ا تسرروية وديررة للنرقاق مر الررقوج عررن طريرري االتفرراي علررى املسررا ل
االقتصادية وغبها او عن طري اهناا النقاق ابلصلح ا ساهم دعم االستقرار االسر .
 -31يسررر قررانون األسرررة علررى املسررلم فقررط ،أمررا ابلنسرربة لاررب املسررلم  ،فت برري علرريدم
أككامدم يسل دننتدم ،او قانون الدولة الذ ضهون ا ان كانوا غب يريني .
 -32من أهم التهديال الت ريهية ا نافية هذا ااانرل هرو تهرديل قرانون حمكمرة التمييرق
(املرس رروم ق ررانون رق ررم ( )23لس ررنة  )2015وق ررانون الس ررل ة القض ررا ية ال ررذ ف ررتح ابب ال ه ررن
ابلتميي ررق ابألكك ررام الص ررادرة م ررن احمل رراكم ال رررعية مب ررا يض ررفي املقي ررد م ررن الرقا ررة وال ررفافية عل ررى
ا جر ررااا واألكك ررام القض ررا ية ،والت ررا ىلاتك ررة ف رررحل ىلن ررافية لض ررمان كق رروقدم وس رربل حتقي رري
الهدالة ،و صدور قانون األسرة لسنة .2017
 -33ىلن دستور لكة البحرين والقوان النافذة لكة البحرين قد علت من أ متييق ند
املررأة رركل عررام ،وكررذلك فيمررا يتهلرري ابلقروان املتهلقررة ابلهمررل ررل أن تلررك النصرروحل تضررمنت
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متك ر وامتيررازا للم ررأة كيررني ن ر البنررد (ب) مررن املررادة ( )5مررن الدسررتور علررى أن (تكفررل
الدولررة التوفيرري ر واجبررا املررأة حنررو األسرررة وعملدررا اجملتمر  ،ومسرراواهتا ابلرجررال ميررادين
اقياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون ىلعالل أبككرام ال رريهة ا سرالمية ،كمرا
تررن املررادة رقررم ( )9مررن قررانون الهمررل الق رراق األهلرري علررى مررا يلرري :نتسررر علررى النسرراا
اله ررامال كاف ررة األكك ررام ال ررع ت ررنظم ت ررايل الهم ررال دون متيي ررق ي ررندم م ررىت م ررا متاثل ررت أون رراق
عملدمن .وتهرب هذه املادة كل صريح عن كظر التمييق اانس .
 -34تتمتر املررأة كافرة اقمايرة واالمتيرازا الرع نر عليدرا قرانون الهمرل
لسنة  ،2012فإن القانون ااديد قد منر املرأة امتيازا ىلنافية ت مل ما يلي:

الق راق األهلري

السررما ت ررايل النسرراا هنررارا أو لرريال ابسررتثناا عرردم ت ررايلدم لرريال هررك
(أ)
املدن ،وذلك متاشيا م مهايب الهمل الدولية الع حتظر التفرقة الرجل واملرأة هذا اجملال؛
يوما

(ب) رف مقدار ىلجازة الون ىل ست يوما مدفوعة األجر دال من ةسة وأر هر
القانون السا ي؛

(ج) السررما للمررأة الهاملررة ابقصررول علررى ىلجررازة رردون أجررر لرعايررة طفلدررا الررذ
د يتجاوز ست سنوا يد أقصى ستة أشدر املرة الواكردة ثرالم مررا طرول مردة عردمتدا،
هذه ا جازة مستحدثة كيني د تكن موجودة القانون السا ي؛
(د) الررن علررى ىلجررازة عرردة الوفرراة لتكررون شرردر أبجررر كامررل وثالثررة أشرردر وع رررة
أنم صررم مررن رصرريد ا جررازا السررنوية للهاملررة أو رردون راتررل ىلذا د يكررن را رصرريد مرن هررذه
الق رراق اقكررومي
ا جررازا  ،وهررذه ا جررازة مسررتحدثة هبررد حتقيرري املسرراواة ر الهررامال
والق اق اخلاحل.
الق راق اخلرراحل
 -35ارتفهرت نسربة م رراركة املررأة البحرينيرة مررن اترا الهرامل البحرريني
ىل  %33عررام  2017وقررد ارتفر متوسررط أجررر املررأة البحرينيررة الق رراق اخلرراحل مررن 465
دينر ررارا عر ررام  ،2011ىل  521دينر ررارا كر ررىت الر ر ر الثر رراي مر ررن الهر ررام  ،2016ومتتلر ررك امل ر ررأة
البحرينية  %39من السجال التجارية الفردية كىت أغس من الهام .)5(2016
 -36اسررت اعت أر ر نسرراا الفرروز انت ررااب جملر ىلدارة غرفررة اررارة وصررناعة البحررين
عرام  2014و نسرربة  .%22كمرا أعررذ املررأة تن رررط جمراال عمررل جديردة د تكررن ت ررارك
فيدا مثل قيادة سيارا األجرة وتدريل السياقة وصياغة اجملوهرا  .كما أونحت املؤشرا أبن
نسبة م اركة املرأة التهليم اقكومي واخلاحل تبلا كوا .%50
 -37نسرربة م رراركة املررأة الق رراق الهررام تبلررا  ،%53ونسرربة  %33الق رراق اخلرراحل
الوظا مل التنفيذية من ىلترا البحرريني
عام  ،2017وقد لات نسبة الهامال البحرينيا
الوظا مل التنفيذية الق اق اقكومي  %40عام .2016
 -38تن املادة  31من قرانون الهمرل الق راق االهلري علرى مرا يلري :نيصردر الروزير ،هرد
أعذ رأ اادا املهنية ،قرارا تحديد األعمال الع يظر ت ايل النساا فيدان.
__________
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 -39وكفاظ ررا عل ررى ص ررحة املر ررأة وطبيهتد ررا الفيقيولوجي ررة وعاص ررة املر ررأة اقام ررل ي ا رراذ ه ررك
التدا ب اخلاصة ران عمرل النسراا ،وهري هترد ا محايرة املررأة فررتا اقمرل واألمومرة ،كيرني
كدد قرار وزير الهمل رقم ( )32لسنة  2013ان حتديد األعمال الع يظر ت ايل النساا فيدرا
فئت من األعمال الع ال وز ت ايل النساا فيدا ،وهي :أوال -األعمال الع ال تتناسرل وال بيهرة
الفيسرريولوجية للم ررأة ،وانيررا -األعمررال الررع ال رروز ت ررايل النسرراا اقوامررل فيدررا للمحافظررة علررى
سالمة املرأة واان (وهو ما يهد متفقا م املهايب واالتفاقيا الدولية الصادرة هذا ال ان.
 -40ه ررذا التنظ رريم يظ ررى قب ررول ودع ررم م ررن غرف ررة ا ررارة وص ررناعة البحر ررين (املنظم ررة املمثل ررة
ألصحاب الهمل) ،واالحتادن الهمالية .كما د تسجل أ شكوى من قبل القوى الهاملة (مرن
ا وم) من تهرندن للتمييق أو كرماهنم من الهمل مبوجل املبدأ املذكور.
 -41أمررا الق رراق الهررام فلررم يتضررمن كررل مررن قررانون اخلدمررة املدنيررة وال حترره التنفيذيررة مثررل
تلك القيود الع حتظر عمل النساا وظا مل مهينة ،ىلال الفقرة الثانية من املادة  26من الال حة
التنفيذيرة لقررانون اخلدمررة املدنيررة الصررادر ابملرسرروم قررانون رقررم ( )48لسررنة  2010الصررادرة قررار
ر ي جمل الوزراا رقم ( )51لسنة  2012والع تضمنت قيودا ان عمل النساا ليال ،كيني
نصت على أنه نال وز ت ايل ا وم أ م روق صرناعي ككرومي أو أ فررق منره مرا ر
السرراعة الثامن ررة مسررااا وك ررىت الس ررا هة صررباكا ىلال الظ رررو االس ررتثنا ية الررع ي ررددها ال ررديوان
خبصوحل عمل النساا ليالن.
 -42ال وجررود حملاكمررا علررى أسرراس هويررة جنسررية أو سررلوك جنسرري مثلرري ،ولكررن توجررد
حماكمررا عررن ذا الفهررل ىلذا وق ر عالنيررة مبررا ي رركل جر ررة الفهررل الفانررح امل ررل ابقيرراا
(املادة  350من قانون الهقواب ) ،أو متثل ارسة الفجور دون متييق ولقاا أجر (املادة 326
مر ررن ذا القر ررانون) ،أو مر ررا ي ر رركل جر ر ررة هتر ررك عر ررر ىلن كر رران علر ررى غر ررب ىلرادة اجملر رري علير رره
(املادة  346من القانون).

العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك العنف املنزيل (املواد  2و 3و 6و 7و)26
 -43القانون رقم  17لسرنة  2015عرر الهنرمل األسرر أبنره نكرل فهرل مرن أفهرال ا يرذاا
يق داعل ن اي األسرة من قبل أكد أفرادها ناملهتد ن ند حملعر فيدا ناملهتدى عليهنن.
 -44واعترب أن األفهال التالية ت كل جرا م عنمل أسر :
(أ)

فهل ا يذاا ااسد  :أ اعتداا أبية وسيلة على جسم املهتدى عليه؛

(ب) فهل ا يذاا النفسي :كرل فهرل يرؤد ىل أنررار نفسرية للمهتردى عليره ،مبرا
ذلك القذ والسل؛
(ج) فه ررل ا ي ررذاا اانس رري :ته ررد م ررن أفه ررال ا ي ررذاا اانس رري ،وفق ررا ألكك ررام ه ررذا
القانون ،قيام املهتد عليه ااه املهتدى عليه أب من ا :
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(د) فهررل ا يررذاا االقتصرراد  :كررل فهررل يررؤد ىل كرمرران املهترردى عليرره مررن كقرره
أمواله ىلنرارا له.
أو كريته التصر
 -45وأجرراز القررانون للنيا ررة الهامررة ىلصرردار أمررر محايررة مررن تلقرراا نفسرردا أو نرراا علررى طلررل
املهتدى عليه ،يلقم املهتد مبا يلي:
(أ)

عدم التهر للمهتدى عليه؛

(ب)

عدم االقرتاب من أماكن اقماية أو أ مكان يذكر

أمر اقماية؛

صية للمهتدى عليه أو أ من أفراد األسرة؛

(ج)

عدم ا نرار ابملمتلكا ال

(د)

متك املهتدى عليه أو من يفونه من استالم متهلقاته ال

صية الضرورية.

 -46وكدد القانون أجل أمر اقماية الصرادر مرن النيا رة الهامرة مبرا ال يتجراوز ال ردر ،وأجراز
اديررده أبمررر مررن احملكمررة الصررارى اانا يررة علررى أال تتجرراوز مرردة اقمايررة ثالث رة أشرردر وذلررك
كالررة انتداكرره أو عرقرره مررن املهتررد  .كمررا قرررر مهاقبررة كررل مررن ررالمل أمررر اقمايررة ابقررب مرردة
ال تقيد على شدر و ارامة ال تقيد على ما رة دينرار أو الكردى هرات الهقرو ت  .و كرال خمالفرة
أمر اقماية ابست دام الهنمل ااه أ من امل رمول أبككرام هرذا القرانون تكرون الهقو رة اقرب
مدة ال تقيد ما ع دينار أو ىلكدى هات الهقو ت  ،وذلك م عدم ا عالل أبية عقو ة أشد
قانون الهقواب أو أ قانون حملعر.
 -47هناك مركق واكد لإليواا واخلاحل ضحان الهنمل األسر .
 -48ت املهلوما وال كاوى عن كاال الهنرمل األسرر تكرون عرن طريري مراكرق ال ررطة
ووزارة الهمل والتنمية االجتماعية .كيني استقبل مركق ىليواا نحان الهنمل األسرر (دار األمران)
التررا لرروزارة الهمررل والتنميررة االجتماعيررة عرردد مررن اقرراال املتهرنررة للهنررمل (ااسررد /النفسرري/
اانس ر ر ر رري /ا ير ر ر ر رواا ال ر ر ر ررارئ) ع ر ر ر ررالل الف ر ر ر رررتة م ر ر ر ررن اله ر ر ر ررام  2007ولااي ر ر ر ررة ديس ر ر ر ررمرب 2017
وعددها ( )1812كالة.
 -49تت ررو وزارة الهم ررل والتنمي ررة االجتماعي ررة ع رررب م رراوى دار األم رران متا ه ررة قض رران النس رراا
نحان الهنمل كىت حتصل على كقوقدا عرب القضاا أو مراكق ا رشاد األسر .
 -50تهمل النيا ة الهامة على ت بيي أككام القانون رقم  17لسنة  2015ان اقماية من
الهنمل األسر مبا اشتمل عليه من ىلجررااا اقمايرة املقرررة للمجري عليره ،وتضر ل رذلك نيا رة
مت صصة هي نيا ة األسرة وال فل .كما ر تدريل األعضاا مرن عرالل حمانررا واالشررتاك
الندوا التثقيفية ابلتهاون م مهدد الدراسا القضا ية والقانونية واجملل األعلى للمرأة.
 -51جدول يونح ىلكصا ية لقضان الهنمل األسر من اتريخ  2016/1/1ىل :2018/1/22
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 -52نر ر ر رراا علر ر ر ررى كتر ر ر رراب سر ر ر ررهادة األم ر ر ر ر الهر ر ر ررام جملل ر ر ر ر الر ر ر رروزراا رقر ر ر ررم (ق)2017/55/
املؤرخ  ،2017/1/31قامت هيئة الت ري العداد األدوا القانونية كالة م روق قانون اللاراا
امل ر ر ر ررادة ( )353م ر ر ر ررن ق ر ر ر ررانون الهق ر ر ر ررواب  -م ر ر ر ررادة امتن ر ر ر رراق الهق ر ر ر رراب  -رف ر ر ر رري كتاهب ر ر ر ررا رق ر ر ر ررم
( )2017/270 /135املؤرخ  2017/2/6واملرسل ملها و رل ر ري جملر الروزراا  -ر ري
اللجنررة الوزاريررة لل ررؤون القانونيررة ،كيررني ن ر م ررروق القررانون مادترره األو علررى أن نتُلاررى
املادة ( )353من قانون الهقواب الصادر ابملرسوم قانون رقم ( )15لسنة 1976ن.

اإلهناء الطوعي للحمل وصحة االم (املواد  3و 6و 7و 17و)26
 -53يسر ررمح قر ررانون الهقر ررواب اب جدر ررا حتر ررت االش ر ررا ال ر ر امل ر رواد (،)321-323
واللوا ح الع تنظم املدن ال بية تسمح المكانيرة ىلجرراا ا جدرا عنردما يكرون نررورن مرن أجرل
ىلنقاذ كياة املرأة.
 -54نظررم قررانون الهقررواب جر ررة ا جدررا
هذه املواد على ما يلي:

امل رواد مررن  321كررىت  ،323كيررني نصررت

املررادة  :321نتهاقررل ابقررب مرردة ال تقيررد علررى سررتة أشرردر أو ابلارامررة الررع
(أ)
ال ااوز ةس دينارا من ادك نفسدا اب م ورة طبيل ومبهرفتهن؛
(ب) املررادة  :322نيهاقررل ابلسررجن مرردة ال تقيررد علررى ع ررر سررنوا مررن أجدررك
امرأة دون رناها .وتكون الهقو ة السجن ىلذا أفضت مباشرة ا جدا ىل مو اجملي عليدان؛
( )

املادة  :323نال عقاب على ال روق

(م) ومقتضر ررى هر ررذه امل ر رواد أن ا جدر ررا
ومبهرفته ،و رنا املرأة اقامل.

ا جدا ن؛
يكر ررون قانونير ررا ىلذا كر رران مب ر ررورة طبير ررل

مكافحة اإلرهاب واحلق يف اخلصوصية (املواد  9و 14و)17
 -55ىلن تهريرمل ا رهراب املتصردر القرانون رقرم  58لسرنة  2006ران محايرة اجملتمر مرن األعمرال
ا رها ية جاا حمدد من كيني يان األوناق القانونية وال روط الواقهية لتوافر كالة ا رهاب.
 -56اشتملت املادة ( )1من القانون على تهريمل ملم اب رهاب واألفهال املادية الع يتجسد
فيدا ا رهاب ،مبينا أغرانه وحملاره .وقد راعى قرانون محايرة اجملتمر مرن األعمرال ا رها يرة ذلرك،
مادت رره األو علررى أن ا ره رراب هررو :ناسررت دام الق رروة أو التدديررد ابس ررت دامدا
كيررني ن ر
أو أ وسررية أعرررى غررب م ررروعة ت ررك جر ررة مهاقبررا عليدررا قررانوو ،يلجررا ىلليدررا اارراي تنفيررذا
مل روق ىلجرامي فرد أو تاعي ،ار ا عالل ابلنظام الهام أو تهريك سالمة اململكة وأمندا
لل ررر أو ا نر ررار ابلوك رردة الوطني ررة أو أم ررن اجملتمر ر ال رردو  ،ىلذا ك رران م ررن ش رران ذل ررك ىلي ررذاا
األش احل و ني الرعل يندم وترويهدم وتهريك كياهتم أو كررنهتم أو أمرندم لل رر ،أو ىلقراي
الضرررر ابلبيئررة أو الصررحة الهامررة أو االقتصرراد الرروطي أو املرافرري أو املن ر أو املمتلكررا الهامررة
أو االسررتيالا عليدررا وعرقلررة أدا دررا ألعما ررا ،أو من ر أو عرقلررة السررل ا الهامررة أو دور الهبررادة
أو مهاهدة الهلم من ارسة أعما ان.
GE.18-06744
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 -57هررذا التهريررمل ررايق ر اار ررة ا رها يررة وغبهررا مررن ااررا م الهاديررة املنصرروحل عليدررا
قانون الهقواب أو القوان اانا ية اخلاصة.
 -58كرية تكوين اامهيا والنقااب وكرية الرأ والتهبب تهترب من اقررن الدسرتورية الرع
وفر ا الدستور محاية ابلن عليه صلل مواده من وكيرة .ومرن وكيرة أعررى فإهنرا تكتسرل
اقمايررة املتحققررة ققرروي واقرررن الدسررتورية كيررني أن تلررك اققرروي مكفولررة دسررتورن وت لررل
امل رررق اال يتناو ررا ابلتنظرريم كاصررل عررام ىلال فقررط أداة القررانون الررع تصرردرها السررل ة الت رريهية،
لانل قيود أعر للحد من تقيد جوهر اقرية او االنتقاحل منه.
 -59أمررا رران مررنح املررامور الضرربط القضررا ي سررل ة القرربك علررى املررتدم ملرردة ال ارراوز انيررة
وع رين يوما والسما لنيا ة ااررا م ا رها يرة الصردار أمرر اقرب مرن احملرامي الهرام أو مرن يقروم
مقامرره ملرردة أو ملرردد متهاقبررة ال يقيررد جمموعدررا علررى سررتة أشرردر فررإن امل رررق نظررم هررات املسررالت
لملة من الضوا ط لضمان محاية كقوي ا نسان وكرنته ونمان عدم انتداكدا.
 -60نظرا لاكدام الع ي ددها النظام الهاملي والتدديد املتقايد لإلرهراب وكررحل لكرة البحررين
على أن يكرون لره دور فهرال حمليرا ودوليرا ملكافحتره ،فقرد ي تهرديل البنرد (ب) مرن املرادة ( )105مرن
الدسرتور والرذ يررن علرى نيررنظم القرانون القضرراا الهسركر ويبر اعتصاصراته كررل مرن قرروة
دفاق البحرين واقرس الوطي وقروا األمرن الهرامن وذلرك هرد مبوافقرة أغلبيرة كاسرحة مرن أعضراا
جملر النرواب وجملر ال ررورى ،و نرراا عليرره صرردر قررانون رقررم ( )12لسررنة  2017تهررديل هررك
أككام قرانون القضراا الهسركر ليحصرر فقرط ااررا م الرع مرن املمكرن أن يراكم فيدرا مردن
اارا م ااسمية الهمدية الع تق من مدني على قوة الدفاق واقررس الروطي والرع متر من ر هتا
ووكداهتا وقواهتا وأجدقهتا ومصاقدا .كمرا انره القرانون أجراز للقضراا الهسركر أن ييرل أ مرن
القض رران ال ررع أص رربح ررت نظره ررا ىل للقض رراا الهس رركر ىلكال ررة أ م ررن اار ررا م الداعل ررة
اعتصاصه ِوفْقا للبنود السا قة ىل القضاا املدي أو أل ِ جدة قضا ية خمتصة .
 -61و ذا الوقررت فررإن القررانون ذاترره جهررل مررن االصررل الهررام أن ررت القضرراا الهرراد
املاسررة أبمررن
ابا ررا م املتهلقررة قررانون محايررة اجملتم ر مررن األعمررال ا رها يررة أو أ مررن اانرران
َّ
الدول ررة اخل ررارجي أو ال ررداعلي والر رواردة الفص ررل األول والث رراي م ررن الب رراب األول م ررن القس ررم
اخلرراحل قررانون الهقررواب ومررا يررتبط هبررا مررن جررا م ،وأن االسررتثناا ذلررك أن حتررال مررن قبررل
النا ل الهام نالنيا ة الهامة البحرين تهترب شهبة أصيلة من السل ة القضا ية املسرتقلة متامرا عرن
السل ة التنفيذيةن هد موافقة القضاا الهسكر لتنظر أمامه.
 -62تضرمن ا جررااا اخلاصرة نظررر القضران أمررام القضراا الهسرركر نرمان تروافر احملاكمررة
الهادلة وفقا للمهايب الدولية.
 -63د تتضمن مواد القانون رقم ( )58لسنة  2006وتهديالتره وعلرى األعر املرادة ()26
مررا يتهررار مر نر املررادت ( )9و( )14مررن الهدررد الردو اخلرراحل ابققرروي املدنيررة والسياسررية
كوهن ررا ج رراا مواام ررة ل رره وعاص ررة وأن الق ررانون امل ررذكور يه ررب ابا ررا م ا رها ي ررة ونظ ررا خل ورهت ررا
وعصوصيتدا أفرد امل رق البحريي نيا ة مت صصة.
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 -64جرردول تونرريحي يونررح مهلومررا حمررددة عررن عرردد األش ر احل احملتج رقين واخلانرره
للمقاناة مبوجل القانون منذ عام :2011
عدد األش احل الذ متت حماكمتدم عن اارا م ا رها ية منذ الهام  2011ىل  25يناير 2018

عدد األش احل املدان
عدد األش احل احملكوم عليدم ابلربااة

 7460ش
 1574ش

احلق يف احلياة (املاداتن  6و)14
لكة البحرين عقو ة االعدام ،غب أنه غب تلك الهقو ة للجرا م ذا
 -65اعتمد الت ري
اخل ورة ال ديدة كجرا م القتل الهمد م سبي االصرار والرتصد ،و هك جرا م اخليانة الهظمى.
 -66ومن ذا املن لي قرر عقو ة ا عدام املنصوحل عليدا القانون رقم  58لسنة 2006
ان محاية اجملتم من األعمال ا رها ية أل جر ة يهاقل عليدرا القرانون الهرام ابلسرجن املؤ رد
ىلذا ارتكب ر ررت تنفي ر ررذا لا ر ررر ىلره ر رراع ،ول ر رربهك اار ر ررا م املنص ر رروحل عليد ر ررا الق ر ررانون رق ر ررم 15
لسررنة  2017رران املرواد امل رردرة واملررؤثرا الهقليررة ملررا متثلرره تلررك ااررا م مررن ع ررورة ابلاررة ارراه
اجملتم ومقوماته الب رية واالقتصادية.
 -67وفقا لن املادة  260من قانون ا جرااا اانا ية ،فإنه ال وز للمحكمة أن تصردر
ككم ا عدام ىلال التاق ا راا.
 -68ىلن األككررام القضررا ية الص ررادرة اب عرردام البح ررين تتس ررم ابلنرردرة ال ررديدة ،ومرج ر
ذلك أن القانون يه ري للقانري اخليرار ر هرذه الهقو رة وعقرواب سرالبة للحريرة ،كمرا عرول لره
ىلنافة ىل ذلك سل ة النقول ابلهقو ة من ابب الت فيمل ىل عقواب أدىن.
 -69املهايب القانونية الوطنية ان االست داما املناسبة للقوة واألسلحة النارية من جانرل
قوا ىلنفاذ القانون وقوا األمن:
قررار وزيررر الداعليررة رقررم ( )24لسررنة  2014رران ىلصرردار املبررادئ األساسررية
(أ)
الست دام القوة واألسلحة النارية.
(ب)

القانون رقم ( )18لسنة  2014الصدار قانون مؤسسة ا صال والتاهيل.

(ج) م ر ررادة ( :)59نال ر رروز اس ر ررت دام الق ر رروة التهام ر ررل م ر ر الن ر ررقالا واحملبوس ر ر
اكتياطررا ىلال كرراال الضرررورة ملن ر وقرروق أعمررال الهنررمل أو حمرراوال ا رررب او التالررل علررى
املقاومة أو عدم تنفيذ األوامرن.
(د) م ررادة ( :)60نال رروز اس ررت دام القي ررد اقدي ررد عل ررى الن ررقالا أو احملبوسر ر
اكتياطيا داعل املركق ملدة ااوز أسبوعيا ،وذلك اقاال ا تية:

GE.18-06744



ىلذا وق مترد أو هياج أو عصيان أو تهد شديد أو أعمال شال؛



ىلذا ك رراول النقي ررل ا رررب أو ع ررط ل رره أو ك رران هن رراك ع ررو من رره وك رران ررذا
اخلو أسباب مهقولة ،وق انتدا دا؛



حماولة ا نرار ابلنف أو ابلاب أو أموال الاب؛
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(ه)

أ كرراال أعرررى نرررورية تررؤد ىل ا عررالل ابألمررن والنظررام داعررل املركررق
أو عارجه.
مادة ( :)61نال وز استهمال األسلحة ند النقالا ىلال

اقاال ا تية:



ص ررد أ هج رروم أو مقاوم ررة مص ررحو ة ابس ررتهمال الق رروة ىلذا د يك ررن مس ررت اعا
صدها وسا ل أعرى؛



القضاا على متررد النرقالا ىلذا كرانوا مسرلح أبدوا قاتلرة ورفضروا ىللقااهرا هرد
صدور األمر ىلليدم ذلك؛



من فرار النقالا ىلذا د كن منهدم وسا ل أعرى.

م ر ررادة ( :)62ن ر رروز اس ر ررتهمال األس ر ررلحة اق ر رراال املنص ر رروحل عليد ر ررا
(أ)
املررادة ( )62مررن هررذا القررانون ىلال هررد صرردور أمررر مررن الرروزير أو مررن يفونرره .وي رررتط لررذلك أن
يكون استهمال السال الزما ومتناسبا م اخل ر احملدي وأن يكون ذلك هرو الوسريلة لدر ره هرد
التثبت من قيامه قصد ته يل املوجه نده السرال مرن االعترداا أو املقاومرة أو الفررار ،علرى أن
يتم ىلطالي عيار ور الفضاا للتحذير كلما كان مست اعا مث التصويل غب مقتلن؛
(ب) قرار وزيرر الداعليرة رقرم ( )131لسرنة  2015ران الال حرة التنفيذيرة لقرانون
مؤسسة ا صال والتاهيل الصادر ابلقانون رقم ( )18لسنة .2014
 -70مر ررادة ( :) 70نال ر رروز اسر ررت دام القر رروة البدنير ررة
اكتياطا ىلال اقاال ا تية:

التهامر ررل م ر ر النر ررقالا أو احملبوس ر ر



وقوق أعمال الهنمل أو مترد أو عصيان أو هيجان؛



حماوال ا رب؛



التالل على املقاومة؛



عدم تنفيذ األوامر.

 -71مادة ( :)71نال وز است دام القيد اقديد أل سبل كان ملدة اراوز سربهة أنم،
ولررر ي املركررق أو مررن ينرروب عنرره أن يمررر تكبيررل النقيررل أو احملبرروس اكتياطيررا ابلقيررد اقديررد
كإجراا حتفظي ق عرنه على انة التاديل ،وذلك اقاال ا تية:
(أ)

ىلذا وق هياج من النقيل أو احملبوس اكتياطيا أو تهد شديد أو أعمال شال؛

(ب) ىلذا كاول النقيل أو احملبوس اكتياطيا ا رب أو ع رط لره أو كران هنراك عرو
من أن يدرب وكان ذا اخلو أسباب مهقولة؛
(ج)
(د)
املركق أو عارجهن.
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 -72مادة ( :)72نال وز است دام األسلحة النارية
ىلال اقاال ا تية:

مواجدة النقالا واحملبوس اكتياطيرا

مواجد ررة أ هج رروم أو مقاوم ررة مص ررحو ة ابس ررتهمال الق رروة م ررن قب ررل الن ررقالا
(أ)
أو احملبوس اكتياطيا ،ىلذا د يكن اب مكان مواجدة ذلك وسا ل أعرى؛
(ب) القضاا على متررد النرقالا أو احملبروس اكتياطيرا ىلذا كرانوا مسرلح أبدوا قاتلرة
ورفضوا ىللقااها هد صدور األوامر ىلليدم ذلك؛
(ج)
وسا ل أعرىن.

القضرراا علررى مترررد النررقالا أو احملبرروس اكتياطيررا ،ىلذا د يكررن اب مكرران مررنهدم

 -73مادة ( :)73نال وز است دام السال النرار علرى النحرو الروارد املرادة ( )72مرن
هرذه الال حرة ىلال أبمررر مرن الروزير أو مررن ينيبره ،و ررل أن يكرون اسرت دام السررال ابلقردر الررذ
يتناسررل م ر اخل ررر احمل رردي ويلررقم ملن ر النقي ررل أو احملبرروس اكتياطي ررا مررن االعت ررداا أو املقاوم ررة أو
الفرار ،وأن يكرون اسرت دامه هرو الوسريلة الوكيردة لردرا اخل رر هرد التثبرت مرن وجروده ،علرى أن
يتم ىلطالي عيار ور الفضاا للتحذير كلما كان ذلك مست اعا مث التصويل غب مقتل.
 -74و تي اقاال  ،ال مراعاة قية قواعد ونروا ط اسرت دام األسرلحة الناريرة الرواردة
القرار رقم ( )24لسنة  2014ان ىلصدار املبادئ األساسية الست دام القوة واألسلحة النارية.
 -75قرار وزيرر الداعليرة رقرم ( )14لسرنة  2012ران ىلصردار مدونرة سرلوك رجرال ال ررطة
كيررني يلتررقم رجررال ال رررطة اسررت دام القرروة طبقررا للقواعررد الررع نصررت عليدررا الق روان البحرينيررة،
واملهايب الدولية الع حتدد مىت وأين تست دمن.

حظ ررر التع ررذيب و ررال م ررن أ رركال املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال إنس ررانية
أو املهينة (املاداتن  7و)9
 -76أ شكوى ترد ىل األمانة الهامة للتظلما وأن كانت االدعااا الع حتتويدا مبرا فيدرا
ادعررااا التهررذيل وسرروا املهاملررة ،يررتم التهامررل مهدررا رركل وظيفرري مدرري ،ويررتم التحقيرري فيدررا
ك ررل دق ررة وكيادي ررة ك ررىت ول ررو تبر ر من ررذ الوهل ررة األو أن مون رروق ال رركوى ال ين رردرج ن ررمن
اعتصاصررا األمانررة ،كيررني أن حملليررة الهمررل ال تسررمح ابسررتبهاد أ شرركوى مررن جانررل احملقرري
األول الذ فصحدا ،ل يتم ا اذ ىلجرااا فح ال كوى من النواكي كافرة ،ويرتم االسرتمتاق
دقررة واهتمررام لصرراكبدا واالستفسررار منرره عررن أ تفاصرريل ذا عالقررة رركواه ،ومررن مث يسررب
التحقيي فيدا يسل ما تفرزه النتا ر األولية.
 -77ىلن حمللية التحقيي ض ملا ن عليه مرسوم ىلن ا دا من اعتصاصا  ،وما ي ىلقراره مرن
ع روا ي ترردريل احملققر عليدررا ،وت ررمل مقا لررة ال رراك أو مررن يرردعي التضرررر مررن كرردوم
فه ررل م ررؤمث ن ررده أو ش رردد ه ررذا الفه ررل ،وك ررذلك حتدي ررد ال رردود ومق ررا لتدم ،واس ررتدعاا امل رركو
ن ر رردهم واالس ر ررتماق ىلل ر رريدم ،وك ر ررذلك حتدي ر ررد ال ر رردود ومق ر ررا لتدم ،واس ر ررتدعاا امل ر رركو ن ر رردهم
واالسررتماق ىللرريدم .وكررذلك القيررام ررقنرا تفتي ررية ملراكررق ا صررال والتاهيررل واقررب االكتيرراطي
واالكتجاز ام األدلة وىلجراا املقا ال  ،وهذه القنرا تكون مفاجئة.
GE.18-06744
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 -78ل ر ررا ع ر رردد ال ر رركاوى ال ر ررع أكالتد ر ررا األمان ر ررة الهام ر ررة للتظلم ر ررا ىل وك ر رردة التحقي ر رري
اخلاص ررة ( )153وال ررع تض ررمنت ادع ررااا ابلته ررذيل أو غ رربه م ررن ن ررروب املهامل ررة أو الهقو ررة
القاسية أو الالىلنسانية أو املدينة عالل الفرتة ما عام  2013كىت عام .2017
 -79تلقررت وكرردة التحقيرري اخلاصررة منررذ ىلن ررا دا ( )561ادعرراا تهررذيل و( )839ادعرراا ىلسررااة
مهاملررة واسررت دام القرروة املفرطررة مررن قبررل أعضرراا قروا األمررن الهررام و( )50شرركوى ىلداريررة ال ت رركل
ة جر ة والع ال تدعل نمن اعتصاحل الوكردة واردر ا شرارة ىل أن الوكردة قرد اسرتبهد شربدة
اار رة عرردد ( )541شرركوى هررد ا راذ كافررة ا جررااا التحقيقيررة وعلصرت ىل عرردم وجررود أدلررة
تهقز صحة ما ي االدعاا ه ،كيرني ا رذ وكردة التحقيري اخلاصرة كافرة ىلجراااهترا التحقيقيرة كافرة
ال كاوى الواردة ىلليدا وفقا ألككام القانون واالتفاقيا والربوتكوال الدولية ذا الصلة.
 -80متت ىلكالة ( )56قضية للمحراكم امل تصرة تلرت ( )120مرتدم كمرا مترت ىلكالرة ()9
قضان ىل ىلدارة احملاكم الهسكرية وزارة الداعلية لتوقي ااقاا التادي املناسل على املتدم .
 -81ابلنسرربة للقضرران املقضرري هبررا اب دانررة فقررد تراوكررت الهقررواب فيدررا مررا ر اقررب ملرردة
شدر ىل السجن ملدة سب سنوا .
 -82منر ررذ صر رردور األمر ررر امللكر رري رقر ررم  13لسر ررنة  2014ت ر رركيل مفونر ررية كقر رروي السر ررجناا
واحملتجقين ،شرعت املفونية ارسة مدامدا القانونية ارسة مدامدا القانونيرة مراقبرة السرجون
ومراكق التوقيرمل ومراكرق رعايرة األكردام واحملتجرقين وغبهرا مرن األمراكن الرع مرن املمكرن أن يرتم فيدرا
اكتجرراز األشر احل كاملست ررفيا واملصررحا النفسررية ،هبررد التحقرري مررن أونرراق اكتجرراز الن رقالا
واملهاملة الع يلقوهنا ،لضمان عدم تهرندم للتهذيل أو املهاملة الالىلنسانية أو اقاطة ابلكرامة.
 -83قامررت املفونررية عررالل الفرررتة مررن أ ريررل 2014م وكررىت مررايو  ،2016الثنررع ع رررة ()12
زنرة مفاجئررة ملقررار السررجون واقررب االكتيرراطي واالكتجرراز - ،مسررتفيدة حملليررة ىلج رراا هررذه
القنرا ا هو متب من حملليا عمل املؤسسا الدولية ال بيدة ومندرا مفت رية جاللرة امللكرة
للسجون ابململكة املتحدة ( ،- )HMIPوذلك كما هو مونح اادول ا :
املكان

مركق اقب االكتياطي ابقو
مديرية شرطة حمافظة الهاصمة
مديرية شرطة احملافظة احملري/مركق شرطة اقد
مديرية شرطة احملافظة ال مالية
مديرية شرطة احملافظة اانو ية
ا دارة الهامة للمباكني واألدلة اانا ية
مركق رعاية األكدام
مركق ىلصال وضهيل النقيال
مركق االكتجاز واقب االكتياطي للنساا
مركق ىلصال وضهيل النقالا لو
مركق ىل هاد الرجال األجانل
مركق ىليواا وىل هاد احملتجقا األجنبيا
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 24-21أ ريل 2014م
 25-24ديسمرب 2014م
 25-24ديسمرب 2014م
 25-24ديسمرب 2014م
 25-24ديسمرب 2014م
 25-24ديسمرب 2014م
 20-18يناير 2015م
 20-18يناير 2015م
 20-18يناير 2015م
 22-15نوفمرب 2015م
 25-24مايو 2016م
 25-24مايو 2016م
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 -84تهامل ررت األمان ررة الهام ررة للتظلم ررا مر ر األك رردام ال ررع ج ررر ن ررمن ن رراي مدامد ررا
واعتصاصرردا ،كيررني تلقررت كررىت اتريررخ  18مررارس  2015عرردد ( )105طلبررا مسرراعدة مررن
ذو وأه ررا ه ررك ن ررقالا س ررجن ج ررو ،وتل ررت امل الب ررة ابالطمئن رران عل ررى أك روال ه ررؤالا الن ررقالا
واالستفسرار عرن اخلردما املقدمرة رم مثرل الرقنرا واالتصراال وي ىليفراد فريري مت صر مرن
حمققيدا لسجن جرو ،كيرني التقرى الفريري ابلنرقالا وي االسرتماق ىل أقروا م وتسرجيل مالكظراهتم
وق رردم ع رردد م ررندم ش رركاوى لامان ررة تتهل رري مبونر روعا خمتلف ررة وي التهام ررل مر ر ه ررذه ال رركاوى
يسل ا ليا املتبهة لديدا وىل ال اادا امل تصة كالنيا ة الهامة ووكدة التحقيي اخلاصة.
 -85كما للتحقي ا ورد طلبا املساعدة املقدمة ا من ذو وعوا ل النقالا ،كيني تلقت
الفريي ابلنقالا املقصودين وعددهم ( )124نقيال كيني ىلن هك ال لبا املقدمة تضمن كل واكد
مندررا االستفسررار عررن أونرراق أكثررر مررن نقيررل ،وي االسررتماق ىل أقروا م وتسررجيل مالكظرراهتم ،وقررام
عدد ( )15نرقيال مرن هرؤالا تقرد شركاوى لامانرة الهامرة للتظلمرا تتهلري مبونروعا خمتلفرة ي
تسجيلدا يسل ما ورد هبا من ادعااا ألصحاهبا ،كيني ابشر األمانة الهامة التهامل مر هرذه
ال كاوى يسل حملليا الهمل املتبهة لديدا .وي تضم هرذه ال ركاوى وطلبرا املسراعدة نرمن
ىلكصا يا التقرير السنو الثاي لامانة الهامة للتظلما .2015-2014
 -86تلقت النيا ة الهامة الغرا مرن ىلدارة ا صرال والتاهيرل قيرام نرقالا هرك الهنرا ر ظدرر يروم
الر ررثالاا املوافر رري  10مر ررارس 2015م ابفتهر ررال أعمر ررال الفونر ررى وال ر ررال والتمر رررد داعر ررل املبر رراي
امل صصررة قامررة النرقالا ،وذكررر أيضررا أن هررك املتدمر قررد دعروا أثنرراا التحقيرري تهرنرردم لسرروا
املهاملة ،وتلقت النيا ة عالل سرب التحقري شركاوى اثلرة مرن قبرل األمانرة الهامرة للتظلمرا  ،مترت
ىلكالتدا تيها ىل وكدة التحقيي اخلاصة العتصاصدا قانوو ابلتحقيي مثل هذه االدعااا .
 -87و ان ما ي كل عام من ت بيي لتوصيا انة األمم املتحدة ملكافحة التهذيل رقرم
 CAT/C/BHR/CO2-3فإن األمانة الهامة للتظلما تتمت ابسرتقاللية ميقانيتدرا وهيكلدرا ا دار
والرروظيفي ،وتتضررح واليتدررا كيررني ر مرسرروم ىلن ررا دا اعتصاصرراهتا وصررالكياهتا ،وفيمررا يتهلرري
فاعليررة عملدررا كيررني أنرره منررذ تدش ر عملدررا رركل رمسرري رردأ تلقرري التظلمررا مررن أف رراد
اامد ررور ع رررب وس ررا ل وط ررري ع رردة ول رري ع ررن طري رري نظ ررام ال رركاوى ال ررداعلي وذل ررك ابلنس رربة
أل نقيل أو حمبوس اكتياطيا ل كندم تقرد ال ركاوى ركل مباشرر عرن طريري ا راتمل مرثال
سررجن جررو
أو عررن طريرري ذويدررم ،كمررا ي صرري مكتررل مسررتقل لامانررة الهامررة للتظلمررا
ومنررذ ذلررك الوقررت دأ ررت علررى اصرردار تقررارير سررنوية ،فبلاررت اكصررا يا ال رركاوى وطلبررا
املساعدة الع تلقتدا األمانة طيلة السنوا األر هة السا قة على ان ا دا (.)3298
 -88أمررا رران ىلدارة الترردقيي والتحرررن الداعليررة فإنرره تتضررح اسررتقالليتدا مررن عررالل ارسررة
أم عام التظلما عليدا سل ا التوجيه وا شرا والرقا رة مبرا ذلرك توزير الهمرل فيمرا يتهلري
ابل كاوى ،و املرسروم رقرم ( )27لسرنة  2012وتهديالتره اعتصاصراهتا واملدرام املنوطرة هبرا علرى
حنو وانح وصريح ،أما ان فاعلية عملدا فإنه لا جمموق القضان عالل عام .)305( 2017
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حريررة الفرررد واألمرران علررى مصررا ومعاملررة األ ررماص مسررلو احلريررة (املررواد 7
و 9و)10
 -89سربي وأن ي التونريح أبن البحررين راعرت وجرود جدرا مسرتقلة للتحقيري املرقاعم املتهلقرة
ابلتوقيمل واالكتجاز التهسفي وا اذ ا جرااا القانونية مبا يكفل محاية كقوي ا نسان وكرنته.
غرب األمراكن
الدستور الفقرة (ج) من املادة ( )19ال روز اقجرق أو اقرب
-90
امل صصررة لررذلك ق روان السررجون امل ررمولة ابلرعايررة الصررحية واالجتماعيررة واخلانررهة لرقا ررة
سل ة القضاا.
 -91يرراط املررتدم املقبررو عليرره ابلرردواعي الررع دعررت ىل ا رراذ هررذا ا ج رراا قبلرره وابلتدمررة
املسررندة ىلليرره ،وذلررك علررى حنررو فررور و صررفة عاجلررة ،والقصررد مررن وراا ذلررك ،وذلررك وفقررا لررن
املررادة ( )61مررن قررانون ا جررااا اانا يررة ويررتم عررر املررتدم املقبررو عليرره علررى النيا ررة الهامررة
عالل الفرتة القانونية.
 -92ال ن املتدم من االتصال مبن يرراه لالسرتهانة ره تسريب مصراقه اخلاصرة ،ومرن ذلرك
السما لذويره قنرتره وىلصردار التروكيال والتفويضرا ومكاتبرة الارب وفري القواعرد املبينرة قرانون
مؤسسة ا صال والتاهيل وال حته التنفيذية ،على أال يتهار ذلك بيهة اقرال مر ىلجررااا
حتصيل الدليل أو م مقتضيا التحقيي ومصلحته ،كيني أن كقوي املتدم املدنية اخلاصرة تظرل
مصونة متاما عالل ىلجرااا التحقيي واحملاكمة.
 -93أكد مدونة سرلوك ال ررطة الصرادرة قررار وزيرر الداعليرة رقرم ( )14لسرنة 2012
الفق رررة ( )2و( )4م ررن البن ررد اني ررا املتهل رري واجب ررا رج ررال ال رررطة عل ررى االلت رقام يماي ررة ص ررحة
األش ر احل احملتجرقين عدرردهتم والقيررام أبداا واجرربدم الرروظيفي أبنفسرردم كررل دقررة م ر االلت رقام
ابلدستور والقانون كافة ا جرااا الع يت لبدا الهمل.
 -94ىلن وزارة الداعليررة متمثلررة ا دارة الهامررة لإلصررال والتاهيررل تبررذل جدررودا مضرراعفة
لتجنررل اكتظرران النررقالا ابملبرراي وىل رراد اقلررول البديلررة أبقرررب وقررت كررن ،كيررني ي ىلن رراا عرردد
( )9مب رراي جدي رردة للن ررقالا وي االنتد رراا م ررن ع رردد ( )3مب رراي وتبق ررى ( )6مند ررا قار ررت عل ررى
االنتداا ،عالوة على ذلك ي ان اا عيادة جديدة تهمل على مدار ( )24ساعة.
 -95يوج ررد مرك ررق ىلص ررال وضهي ررل الن ررقالا عي ررادة جمد ررقة لمي ر ر األقس ررام واالكتياج ررا
الضرورية لتقد أفضل الرعاية الصحية للنقالا وتهمل على مردار السراعة ،كمرا يرتم ىلرسرال النرقالا
ىل املست ررفيا اخلارجيررة (كاملست ررفى الهسرركر وجمم ر السررلمانية ال ر ومست ررفى ال ررل
النفسي) لتلقي أفضل الرعاية الصحية.
 -96كما توجد مربدا ماا تي املباي اخلاصة ابلنقالا موزعة كسل الكثافة الهددية للنقالا.
 -97ا ذ ىلدارة املركق عدة ىلجررااا علرى سربيل املثرال مندرا تهقيرق وترسريخ ثقافرة مبردأ اكررتام
كقوي ا نسان لدى الهامل مبركق ىلصال وضهيرل النرقالا وعقرد الهديرد مرن الردورا  ،كمرا أنره
تتوافر كامبا أمنيرة مرقودة خباصرية كفرهل التسرجيل مكانيرة الرجروق را عنرد اقاجرة ،مر اقررحل
على ت بيي مبدأ عدم االفال من الهقو ة ند من يثبت ارتكا ه أية أفهال جمرمة قانوو.
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 -98يوجد أكثر من جدة رقا ية للتاكد من التقام الهامل مبؤسسرة االصرال والتاهيرل تلرك
املهايب وذلك على النحو امل ار اليه الرد على املسالة رقم (.)15
 -99صرردر القررانون رقررم ( )18لسررنة  2017رران الهقررواب والترردا ب البديلررة والررذ مررن
شانه متك القاني من استبدال هك الهقواب السالبة للحرية هقرواب أعررى وفقرا للضروا ط
امل ار اليدا القانون املذكور.

ال جئون وملتمسو اللجوء (املواد  6و 7و)13
البح ر ررين اال ان ر رره ي ر ررتم تق ر ررد اله ر ررالج ال ر ررالزم مل ر رراتد قس ر ررم ال ر روارئ
 -100ال وج ر ررود لالجئ ر ر
ابملست فيا دون متييق ،كيني تسهى وزارة الصحة مب اركة تي اادا ذا الهالقة على نمان توفب
عدما صحية ذا جودة عالية ،منظمة ومتكاملة ،عادلة ومستدامة و متناول تي السكان.

الوصول إىل العدالة واستق ل السلطة القضائية (املاداتن  2و)14
 -101وفقررا لررن املررادة ( )24مررن قررانون السررل ة القضررا ية نيهر القضرراة أبوامررر ملكيررة ،نرراا
علررى اقررتا مررن اجمللر األعلررى للقضرراان وتكررون الرتقيررة ىل الوظررا مل األعلررى القضرراا ريرري
التهي من الوظا مل الرع تسربقدا مباشررة .واألمرر امللكري ال يهردو أن يكرون أداة تهير لال رراط
عملدرم ،رل الواقر أن السرل ة
الهمل القضا ي ،وال يستفاد منه ابملرة أن القضاة املسرتقل
القضا ية ظل أككام الدستور تتمت ابستقالل مدي وما وىلدار كامل.
 -102فيما يتهلي قضية املدعو علي سلمان فقد طهن احملكوم عليه تراريخ  10ينراير 2017
للمرررة الثانيررة ابلتمييررق علررى اقكررم الصررادر والررع ألاررت اقكررم االسررتئنا وقضررت جمررددا ررذا
الهقو ررة الررع ككمررت هبررا حمكمررة أول درجررة وهرري اقررب ملرردة  4سررنوا  .هررذا وقررد اتبهررت م ر
احملك رروم علي رره س رواا ع ررالل مركل ررة التحقي رري أم احملاكم ررة ا ج ررااا املنص رروحل عليد ررا ابلق ررانون،
وروعيت الضماو الع كفلدا القانون للم تبه فيره واملرتدم مرن كيرني ىل رداا أقوالره كريرة اتمرة
واالسررتهانة مبحررام وكضرروره ىلج ررااا التحقيرري واحملاكمررة واالطررالق علررى أوراي الرردعوى وىل ررداا
طلباته ومرافهاته ،ومتكينه من االتصال ذويه والسما قنرته حمبسه.

القضاء على الرق واالسرتقاق (املادة )8
 -103ت
(أ)

انة نتقييم ونهية الضحان األجانل لإلاار ابألش احلن مبا يلي:
تنفيذ البند رقم ( )7من املادة اخلامسة من هذا القانون؛

(ب) التنسريي مر وزارة الداعليررة عرادة اجملرري عليرره ىل موطنره األصررلي ابلدولررة الررع
ينتمي ىلليدا لنسيته ،أو ىل حمل ىلقامته أبية دولة أعرى مىت طلل ذلك؛
(ج) التوصررية مبررا ىلذا كرران يوجررد ررة مقتضررى لبقرراا اجملرري عليرره البح ررين وتوفيرري
أوناعه القانونية مبا كنه من الهمل ،وترف هذه التوصرية ىل وزيرر الداعليرة العتمادهرا .و ضر
تلك التوصية كال اعتمادها للمراجهة ذا ا جرااا كل ستة أشدر كحد أقصى؛
(د)
ثله قانونيا.
GE.18-06744
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 -104أولررت البح ررين جررل اهتمامدررا مبكافحررة التمييررق علررى خمتلررمل صرروره ،كيررني أقررر دسررتور
البحرين مادته الثامنة ع ر أبن نالناس سواسية الكرامة ا نسانية ،ويتساوون لردى القرانون
اققوي والواجبا الهامة ،ال متييق يندم ذلك سبل اارن أو األصرل أو اللارة أو الردين
او الهقيدةن.
 -105ىلن الت رريها الوطني ررة جمررال الهم ررل وغبه ررا ترروفر اقماي ررة القانونيررة الالزم ررة للهمال ررة
الوافرردة مررن كيررني تنظرريم عالقررا الهمررل وفقررا ملهررايب الهمررل الدوليررة .وال ضل روا األجدررقة الرمسيررة
وزارة الهمرل
جددا الرقا ة علرى ت بيري املبرادئ القانونيرة املقرررة ،كمرا يسرهى جدرازا التفتري
والتنمية االجتماعية وهيئة تنظيم سوي الهمل ىل نبط أ ارسا أو استاالل للهمالة الوافدة
سوي الهمل.
 -106ي توفب الهديد من اخلدما املساندة الع المكان الهمالة الوافدة اللجوا ىلليدا كرال
التهر ملمارسا تهسرفية مرن قبرل أصرحاب الهمرل ،ك ليرا تقرد ال ركاوى الفرديرة ىل وزارة
الهمل لار التسوية الودية ،و نف الوقت يكون للهامرل الوافردة اقري اللجروا ىل القضراا
مباشرررة م ر ا عفرراا مررن رسرروم التقانرري كافررة املراكررل ،كمررا وفررر البح ررين مراكررق االتصررال
املباشررر هيئررة تنظرريم سرروي الهمررل والررع تهمررل هرردة لاررا  .وقررد أصرردر ا يئررة م بوعررا
توعويررة أبر هررة ع ررر لاررة خمتلفررة يررتم توزيهدررا علررى الهمالررة الوافرردة قبررل قرردومدا والررع تبر للهمالررة
كقوقد ررا وواجباهت ررا ابلته رراون مر ر س ررفارا ال رردول املهتم رردة البح ر ررين ،كم ررا ي ررتم توزي ر ر ه ررذه
الكتيبا على الهمالة الوافدة فور وصو ا عرب امل ار.
 -107أق ررر الت ر رريها الوطني ررة ع رروة را رردة املن ق ررة ك رري الهام ررل الواف ررد االنتق ررال مر ررن
صاكل عمل ىل حملعر دون موافقة صاكل الهمل الرذ يهمرل لديره وفري الضروا ط الهادلرة الرع كرددها
القررانون .هررذا وقررد متررت املوافقررة علررى انتقررال أكثررر مررن  35ألررمل عامررل وافررد عررالل الهررام  2015وأكثررر
من  24ألمل عامل عالل الهام  2016من صاكل عمل ىل حملعر وفي النظام املذكور.
 -108لكافررة الهررامل اقرري االسررتفادة مررن نظررام التررام نررد الته ررل دون متييررق ر فئرراهتم
أو جنسياهتم قماية الهامل من الهوز واقاجة أثناا فرتة ته له.
 -109تتمت ر ر الهمال ر ررة الواف ر رردة كالهمال ر ررة الوطني ر ررة ي ر رري التمثي ر ررل امي ر ر الهم ر ررال النق ر ررااب
واالحتادا الهمالية صر النظر عن جنسياهتم ،كمرا رم اقري ارسرة ا نرراب للردفاق عرن
مص رراقدم امل ررروعة ،والتف ررر للقي ررام ابألن ر ر ة النقا ي ررة ،ومحاي ررة النق ررا ي م ررن الفص ررل س رربل
ن اطدم النقاع.
 -110ن ررمنت البح ررين وج ررود الهدي ررد م ررن ا لي ررا م ررن أج ررل تق ررد ال رركاوى أو اللج رروا ىل
القض رراا سر رواا ع رررب الس ررفارا أو املنظم ررا النقا ي ررة أو منظم ررا اجملتمر ر املر ردي كاللجن ررة الوطني ررة
ققوي ا نسان أو عرب اللجوا ىل وزارة الهمل والتنمية االجتماعية كل مباشر .ود يتضح وجرود
ظرراهرة للتمييررق نررد الهمالررة الوافرردة الرربالد ،كمررا د ترردق أ سررفارة مررن سررفارا البلرردان املرسررلة
للهمالة وجود ظواهر سلبية أو استاالل لايد الهاملة الوافدة من قبل أصحاب الهمل.
 -111تتمت ر البح ررين نظررام متميررق دارة سرروي الهمررل وتنظرريم الهالقررة ر صرراكل الهمررل
والهامررل ،قررا م علررى ال رراكة وال ررفافية مر أطررا ا نترراج ،كيررني ا ررذ الهديررد مررن املبررادرا
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الرا رردة املن قررة لتهقيررق كقرروي ومكاسررل الهمررال وفقررا ملهررايب الهمررل الدوليررة ،ومررن أ رررز هررذه
املبادرا املوثقة وامل دودة ما يلي:
وفررر هيئررة تنظرريم سرروي الهمررل عدمررة الكرتونيررة متكررن الهامررل مررن االطررالق
(أ)
عل ررى ون ر تص رريح الهم ررل اخل رراحل رره م ررن ع ررالل الوس ررا ل االلكرتوني ررة امل تلف ررة لض ررمان الت رقام
أصحاب الهمل روط الرتاعي الصادرة م ،مر ىلمكانيرة ا رال والرتظلم عرن أ ونر غرب
قانوي ابلنسبة للهامل؛
(ب) اس ر ررتحدام نظ ر ررام التص ر ر رريح امل ر رررن ،وال ر ررذ ر رردأ الهم ر ررل ر رره من ر ررذ منتص ر ررمل
يولي ررو  ،2017وال ررذ يت رريح أل عام ررل واف ررد يهم ررل ظ رررو غ ررب عادل ررة أن يتق رردم رركل
مسررتقل للحصررول علررى تصرريح ش صرري للهمررل دون االرتبرراط صرراكل الهمررل ،وفقررا للضروا ط
املقررة ،ا نبه أ استاالل ،كما يضمن له اقصول على كافة أوجه الرعاية واقماية القانونيرة.
وسيتيح هذا النظام للهامل الوافد توقي عقود عمل مؤقترة مر التمتر كافرة االمتيرازا واققروي
الع أقرها قانون الهمل الق اق األهلي ،ومن نمندا كرية التنقل وتايب صاكل الهمل .ومرن
املتوق أن يسدم هرذا النظرام تصرحيح أونراق عردد كبرب مرن الهمالرة غرب النظاميرة البحررين
ررا سرريتيح ررا االسررتفادة مررن أنظمررة التررام االجتمرراعي والتررام نررد الته ررل والرعايررة الصررحية
وغبها من األنظمة الوطنية .كما وعرب عدد من سفارا البلدان ا سيوية املرسرلة عرن ىلشرادهتا
هبذا النظام واالمتيازا الع يوفرها لهمالتدا البحرين؛
(ج) تدش ننظام ا كالة الروطي لضرحان االارار ابألشر احلن الرذ يدرد ىل
تهقيررق ىلجررااا مكافحررة ا اررار ابألشر احل ،وتنظرريم دور خمتلررمل اادررا وحملليررا تهاملدررا م ر
أ كالة ااار أو ي تبه ىلمكانية حتو ا ىل كالة ااار؛
(د) اسرتحدام وكردة عاصرة لردعم ومحايرة الهمالرة الوافردة ،و هرد أول مركرق شررامل
املن ق ررة ل رردعم ومحاي ررة الهمال ررة وفق ررا للمواص ررفا الدولي ررة يض ررم مرك رقا لإلي رواا يق رردم ع رردما
متكاملة للهمالة الوافدة من اانس الع تق نحية استاالل أصحاب الهمل ،وهذا املركق جمدق
رررقم اتص ررال يهم ررل عل ررى م رردار الس رراعة ويق رردم عدمات رره س ررب لا ررا خمتلف ررة .وق ررد اس ررتفاد م ررن
عدما املركق أكثر من  670عامل وافد عالل الهام  2016من خمتلمل اانسيا قدمت رم
تي أنواق اخلدما االست ارية والصحية ،اب نافة ىل تصحيح األوناق القانونية ملن رغبوا
االستمرار البقاا البحرين واقصول على فرصة عمل؛
(ه) قام ررت هيئ ررة تنظ رريم س رروي الهم ررل توزير ر شر ررا ح هاتفي ررة جماني ررة عل ررى الهم ررال
الوافدين والع هتد ىل قاا الهمال على اتصال مستمر لمي املستجدا كول تراعي عملدم
وونهدم القانوي عرب الرسا ل القصبة  SMSوفقا للارة الهامرل .وقرد لرا جممروق ال ررا ح ا اتفيرة
الررع ي توزيهدررا منررذ تدش ر هررذه اخلدمررة  2014وكررىت هنايررة عررام  2016مررا يقررارب 302
ألمل شرية مندا  117,213شرية الهرام  ،2016و 94,521شررية  ،2015و90,572
شرية الهام 2014؛
(و) طباعررة وتوزي ر أكثررر مررن  200ألررمل نس ر ة عررن الرردليل االسرتشرراد للهامررل
الوافررد والررذ يقرردم شررروكا تفصرريلية كررول ا جررااا والقروان املتبهررة البحررين ىل جانررل
وسررا ل تقررد ال رركاوى وتصررحيح األونرراق القانونيررة وطباعترره ثالثررة ع ررر لاررة خمتلفررة ت ررمل
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(الهر ي ررة ،ا جنليقي ررة ،الص ررينية ،االندونيس ررية ،الفلبيني ررة ،الباكس ررتانية (األردو) ،ا ندي ررة ،النيبالي ررة،
التايلندية ،البناالية ،الرتكية ،ملياد ،السبلنكية).
 -112ي ىلطررالي محلررة متكاملررة لتصررحيح األونرراق غررب النظاميررة ألصررحاب الهمررل وللهمررال
األجانررل (فرررتة السررما ) أمررا اادررا امل تصررة دون ا رراذ أ عقررواب علررى الهمالررة امل الفررة
ل ررروط تص ر رريح الهمر ررل وا قام ررة ،حملعرهر ررا كان ررت الفر رررتة م ررن يولير ررو وك ررىت ديسر ررمرب 2015
أ ملرردة  6أشرردر .وأسررفر هررذا اقملررة عررن تصررحيح أونرراق  51ألررمل عامررل مررندم مررن فضررل
االنتقال ىل صاكل عمل جديد والبقاا البحرين أو الهودة ال وعية ىل الده.
 -113نظررم ق رانون الهمررل الق رراق األهلرري رقررم ( )36لس ررنة  2012الهالقررة ر ص رراكل
الهمل والهامرل صرفة عامرة ود يفرري ر عامرل وطري وعامرل وافرد أو ر الرجرال والنسراا .كمرا
كظر كل جلي أن يقوم صاكل الهمل ابلتمييق حتديد األجور الهامل لديه ألسباب
تهود العتال اان أو األصل أو اللاة او الدين أو الهقيدة.
 -114د يفري قرانون الهمرل اقمايرة القانونيرة الرع نحدرا ر الهمرال األجانرل واملرواطن ،
طبيهري يهمرل لقراا أجرر لردى
كيني تهر املادة ( )1مرن قرانون الهمرل الهامرل أبنره كرل شر
صرراكل عم ررل وحت ررت ىلدارت رره أو ىلش ررافه .ررل ىلن امل ررادة ( )3م ررن قررانون الهم ررل حتظ ررر التميي ررق
األجررور ر الهمررال نصرردا علررى أن نيظررر التمييررق األجررور جملرررد اعررتال ااررن أو األصررل
أو اللاة أو الدين أو الهقيدةن.
 -115أما االسرتثنااا علرى قرانون الهمرل فدري نوعران – لري مرن يندرا اسرتثناا علرى أسراس
اانسية ،-فدو استثناا موظفي اقكومة واألش احل االعتبارية الهامرة اخلانره ألنظمرة اخلدمرة
املدنية أو الهسكرية أو لنظام قانوي عراحل يكرم الهالقرة الوظيفيرة ،كر أن االسرتثناا حمردود
ال ي مل تي نصوحل قانون الهمل -يقوم على طبيهة الهالقة ر الهامرل ورب الهمرل فيسرتثي
عرردم املنررقل ،ومررن ككمدررم وهررم زراق وك رراس املنررازل واملر يررا والسررا قون وال برراعون الررذين
صرراكل الهمررل أو ألش ر احل ذويرره ،كمررا يسررتثي أف رراد أسرررة صرراكل
يررؤدون أعمررا م ل ر
الهمل الذين يهو م فهال وهم القوج والقوجة وأصوله وفروعه.
 -116وفيما يتهلي ابلهمال الذين يؤدون اخلدمة املنقلية فرإن اسرتثنا دم مرن ن راي قرانون الهمرل
ال ي ر ررمل تي ر ر امل ر رواد ،فدر ررم يتمتهر ررون ابقماير ررة املقر ررررة امل ر رواد ( )6و( )19و( )20و()21
و( )37و( )38و( )40و( )48و( )49و( )57و( )116و( )183و( )185و الب ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
الثاي ع ر والثالني ع ر من القانون .ومن صور اقمايرة القانونيرة للهمرال األجانرل البحررين
مبا فيدم أولئك الذين يهملون اخلدمة املنقلية ،أهنم مىت كانوا نحان ارا م االاار ابألش احل
وفقا للقانون رقم ( )1لسنة  2008ان مكافحة االاار ابألش احل ،مبا ذلك ىللقام ااراي
مصرراريمل ىلعررادة اجملرري عليرره ىل دولترره ىلذا كرران أجنبيررا وفقررا للمررادت الثانيررة والثالثررة مررن القررانون،
اب نررافة ىل الضررماو الررع يتمت ر هبررا مركلررة التحقيرري أو احملاكمررة وعلررى األع ر ىلفدامرره
كقوقرره القانونيررة لاررة يفدمدررا وىليداعرره أكررد املراكررق امل تصررة لإلي رواا أو التاهيررل أو لرردى جدررة
مهتمرردة تتهدررد ترروفب سرركن لرره ىلذا تب ر أنرره ياجررة ىل ذلررك خماطبررة ر رري انررة تقيرريم ونررهية
الضررحان األجانررل لإلاررار ابألشر احل ىلذا كرران اجملرري عليرره أجنبيررا وتبر أنرره ياجررة ىل الهمررل،
هذا ال ان.
وذلك زالة ما قد يهرتنه من مهوقا
22

GE.18-06744

CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1

حرية التنقل (املادة )12
 -117أن من السرفر مرهرون وجرود دعروى جنا يرة او مدنيرة كيرني ورد ىلجرراا املنر مرن السرفر
الت ري على النحو التا :
املادة  159من قانون ا جرااا اانا ية ،والع ايق للمحرامي الهرام واحملكمرة
(أ)
امل تصرة عنررد ا فرراج عررن املرتدم جنايررة أو جنحرة مهاقبررا عليدرا ابقررب ؛ ىلصردار أمررر الدراجرره
على قوا م املمنوع من السفر؛
(ب) املادة  31من القانون رقم  58لسنة  2006ان محاية اجملتم مرن األعمرال
ا رها ية الع ايق للنا ل الهام ىلذا قامت دال ل علرى جديرة االهترام أ مرن ااررا م املنصروحل
عليدا هذا القانون أن يمر ن املتدم من السفر أثناا التحقيي؛
(ج) امل ررادة  178م ررن ق ررانون املرافه ررا املدني ررة والتجاري ررة ،وال ررع اي ررق للم رردعي أن
يستصرردر أم ررا مررن احملكمررة مبن ر املرردعي عليرره اخلصررومة مررن السررفر ىلذا قامررت أسررباب جديررة
تدعو ىل الظن ابكتمال فراره.
 -118توجد كاال من من السرفر عرالل السرنوا  2017 ،2016و 2018وقرد تروافر
هررذه األوامررر املقتضررى القررانوي املنصرروحل عليرره املررادة  159مررن قررانون ا جررااا اانا يررة
والع ول احملكمة والنيا ة الهامرة أن ضمرر مبنر املرتدم املفررج عنره مرن السرفر ىلذا رأ أن مصرلحة
التحقيي تقتضي ذلك.
 -119يتم ا اذ اجرااا املن من السفر وفري القررارا الصرادرة مرن اادرا امل تصرة هرذا
ال ان ولاسباب امل ار اليدا القوان السرالمل ا شرارة اليدرا والرع تضرمنت ذا االعتبرارا
امل ار اليدا ن املادة ( )12مرن الهدرد الردو اخلراحل ابققروي املدنيرة والسياسرية ،وكرل مرن
ص رردر ن ررده أم ررر املن ر ر م ررن الس ررفر المكان رره ال ررتظلم من رره ل رردى ااد ررة ذا االعتص رراحل وفق ررا
لإلجرااا القانونية.
 -120هذه القوان جاا مواامة لن املادة ( )12من الهدد الدو اخلاحل ابققوي املدنية
والسياسرية كيرني تضرمنت املرادة سررالفة الرذكر أنره ال روز تقييرد كريررة التنقرل واملارادرة أبيرة قيررود
غب تلك الع ن عليدا القانون وتكون نرورية قماية األمن القومي أو االعتبارا امل ار اليدا
تلك املادة.
 -121أمررا رران الرررد علررى التقررارير الررع تفيررد أبن املنر مررن السررفر يسررت دم ملنر الناشر
جمال كقوي ا نسان وال صيا املهارنة والصحفي من السفر وي مل ذلك منر الناشر
كضور دورا انهقاد جلسا جمل كقوي ا نسان ،فإن النصوحل القانونية املتهلقرة ابملنر مرن
السررفر جرراا وانررحة وصرررية وحمررددة ضروا ط علررى النحررو سررالمل الررذكر ويرتتررل علررى خمالفررة
أككام القانون ت بيقه على خمالفيه.

حرية الوجدان واملعتقد الديين (املواد  2و 18و)26
 -122نررمن الدسررتور كريررة الوجرردان واملهتقررد الررديي وال يوجررد قررانون أو عررر تضررمن متيي رقا
ااه أ فئة أو دين ،كما أن ا جرااا والتردا ب املت رذة هرذا ال ران ال تفرري املمارسرا
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واألع ررا ر ال وا ررمل واألدنن وأن الق روان واألنظمررة واملمارسررا ترسررخ مبرردأ اقرررن الررع
تررن عليدررا الدسررتور وخباصررة مررا يتهلرري يريررة الرردين واملهتقررد واملررذهل ،كمررا تضررمنت الق روان
واألنظمة كريرة نراا أمراكن دور الهبرادة وكريرة الوصرول ىلليدرا دون متييرق لفئرة علرى فئرة أعررى ،أو
لرردين دون غرربه ،وال توجررد ق روان أو أنظمررة متن ر التحررول مررن ديررن ىل حملعررر ،ولرري هنرراك حملار
قانونية مرتتبة على ا قاد وىلاا ملن ازدراا األدنن واملقدسا دون متييق.

حرية الرأي والتعبا والتجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات (املرواد  19و21
و ،22و 25و)26
 -123ن دستور البحرين مواده ( )28( ،)27( ،)23على اقي كرية الرأ والبحني
الهلمي وتكوين اامهيا والنقرااب واقري االجتمراق اخلراحل واالجتماعرا الهامرة واملواكرل
والتجمها وذلك وفقا لاككام الع يبيندا القانون املنظم لذلك.
 -124هد ورود ال ان التجم الاب م روق من قة الردراز والرذ اسرتمر مردة قار رت
أكد ع ر شدرا وترتل عليه طوال هذه املدة ق ال ري الهامة فضال عن ته يرل مصراا النراس
وكر رريتدم التنق ررل ،ي ف ررك التجمر ر امل ررالمل للق ررانون وا ررذ القواع ررد املهم ررول هب ررا ه ررذا
التجمر ضررورة فضره واالنصررا فاسرتجاب هضردم ينمرا
ال ان ،كيني ي اعالم امل ارك
تبقى عدد مندم كان من يندم أش احل ملثمون يوزهتم عبوا كارقة وسريو وفرؤوس وأسرياخ
كديديرة وقرد تكررر علريدم النرداا ىلال أهنرم د يسرتجيبوا را انر ر القروا ىل التردعل وأسرفر عررن
تلك املواجدة ىلصا ة نباط وأفراد شرطة وي استجواب عدد من االشر احل املقبرو علريدم مرن
قبل النيا ة الهامة و هد ثبو التدم متت ىلكالتدم القضية ىل احملكمة.
 -125رران طلررل مهلومررا عررن كررل مررن نبيررل رجررل وغررادة ت ررب ،قررد صرردر للمررذكورين
أككام اب دانة تضمنت عقواب سالبة للحرية واحملكوم عليره األول قيرد تنفيرذ عقو تره كاليرا أمرا
احملكرروم عليدررا الثانيررة فقررد ي ىلعررالا سرربيلدا عقررل تنفيررذ مرردة الهقو ررة السررالبة للحريررة الصررادرة
نرردها واسررتبدال هررك الهقررواب السررالبة للحريررة هقررواب ديلررة .و رران (ي ررين  )13ارردر
ا شارة أبنه د يستدل على ة مهلوما تتهلي لماعة هبذا املسمى.
 -126ىلن كريررة ال ررأ والتهبررب مكفولررة تي ر وسررا ل ا عررالم دون قيررود سرروى الض روا ط املدنيررة
واألعالقيررة املنصرروحل عليدررا الدسررتور والقررانون واملواثيرري الصررحفية وا عالميررة احملليررة والدوليررة ،والررع
حتظررر أ دعروا مثرربة لل ا فيررة أو الكراهيررة الدينيررة أو الهرقيررة أو املذهبيررة أو مررن شرراهنا هتديررد األمررن
القررومي والنظررام الهررام أو التهررد علررى كقرروي ا عررين ومسهررتدم وكررامتدم أو خمالفررة ا داب الهامررة أو
انتدرراك أ مررن مبررادئ كقرروي ا نسرران .وجررار تهقيررق هررذه اققرروي الدسررتورية ىلطررار م ررروق قررانون
الصحافة وا عالم ا لكرتوي ،ومتا هة االلتقام هبا من قبل ا يئة الهليا لإلعالم واالتصال.
 -127ي ك ررل تهي ررة الوف رراي مبوج ررل كك ررم قض ررا ي هن ررا ي في رره ي مراع رراة كاف ررة الض ررماو
الضرررورية ملمارسررة كرري الرردفاق تير املراكررل وفقررا ألككررام الدسررتور والقررانون .كررن للصررادر
ندهم أككام قضا ية ابل هن عليدا ابل ري املقررة قانوو درجا التقاني.
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احلق يف اجلنسية (املواد  ،3و ،16و ،23و 24و)26
 -128نصرت املرادة ( )17مررن دسرتور البحررين علررى أن ناانسرية البحرينيرة يررددها القرانون ،وال رروز
ىلسقاطدا عمن يتمت هبا ىلال كالة اخليانة الهظمى ،واألكوال األعرى الع يددها القانونن.
 -129نظم قانون اانسية البحرينية لهام  1963وتهديالته اقاال الع وز مبوجبدرا سرحل
أو فقد أو ىلسقاط اانسية البحرينية عن كامليدا وفقا لنصوحل املواد ( )8و( )9و(.)10
 -130كما نصت املادة رقم ( )24مكررا من املرسوم قانون رقم ( )20لسنة  2013تهرديل
هرك أككرام القرانون رقرم ( )85لسرنة  2006ران محايرة اجملتمر مرن األعمرال ا رها يرة علررى
أنره ناب نرافة ىل الهقو رة املقررررة ،يكرم السرقاط اانسرية عررن احملكروم عليره ااررا م املنصرروحل
عليد ررا امل رواد م ررن ( )5ىل ( )9و( )12و( )17م ررن ه ررذا الق ررانون ،وال ينف ررذ اقك ررم الص ررادر
السررقاط اانسررية ىلال هررد موافقررة ملررك الرربالدن ،وعليرره فإنرره كررن ال هررن علررى اقكررم الصررادر
السقاط اانسية أمام القضاا البحريي وفقا لإلجرااا القانونية.
 -131صرردر قررار وزيررر الداعليررة رقررم ( )89لسررنة  2016رران حتديررد الضروا ط وا جررااا
الالزمة لتنفيذ األككام املنصوحل عليدا املواد ( )8و( )9و( )10من قانون اانسية البحرينيرة
م ىلدعال هك التهديال لتتناسل م الون الراهن.
 -132تناول القرار املذكور املادة ( )5نوا ط سحل أو فقد أو ىلسقاط اانسية البحرينيرة،
وأغلررل اقرراال الررع ي سررحل أو فقررد أو ىلسررقاط اانسررية البحرينيررة عررندم يتمتهررون لنسرريا
أجنبية ىل جانل جنسياهتم البحرينية.
 -133تسر ررتقبل شر ررئون اانسر ررية واا ر روازا وا قامر ررة ر رروزارة الداعلير ررة ثلر ررة ىلدارة اانسر ررية
ال لبا اخلاصة ابقصول على اانسية البحرينية واملقدمة من أ ناا املرأة البحرينية املولودين ألب
أجن  ،كيني تدرج طلباهتم على نظام ا دارة ويتم دراستدا وىلكالتدا للجدة امل تصة الستكمال
ىلجرااا منحدم اانسية.
 -134ن القرانون رقرم ( )35لسرنة  2009مادتره األو علرى أنره نتهامرل زوجرة البحرريي
غررب البحرينيررة وأ نرراا البحرينيررة املتقوجررة مررن غررب يرريي مهاملررة املرواطن البحرريي كررل مررا ر
الرسوم املقررة على اخلردما اقكوميرة الصرحية والتهليميرة ورسروم ا قامرة شرري ة ا قامرة الدا مرة
لكة البحرينن.
 -135أفرد قانون اانسرية البحرينيرة وتهديالتره املرادة رقرم ( )5نر يهراح كراال املولرودين
يرينيررا ىلذا ولررد البح ررين
البح ررين أل رروين جمد رول كيررني نصررت علررى أنرره نيهترررب ال ر
أل وين جمدول  ،ويهترب اللقيط مولرودا فيدرا مرا د يثبرت الهكر ن .و رذلك يكرون امل ررق البحرريي
قد كارب ظاهرة انهدام اانسية استجا ة ملا ورد االتفاقيا الدولية.

حقوق الطفل (املواد  7و 8و 9و 14و)24
 -136ن ر ق ررانون الهق ررواب البح رريي امل ررادة ( )32من رره عل ررى أن رره نال مس ررئولية عل ررى م ررن
د اوز اخلامسة ع ررة مرن عمرره كر ارتكراب الفهرل املكرون للجر رة ،وتتبر شرانه األككرام
املنصوحل عليدا قانون األكدامن.
GE.18-06744

25

CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1

 -137خبصرروحل امل رقاعم املتهلقررة ابكتجرراز األكرردام م ر البررالا فررإن الفئررة الهمريررة الررع يررتم
اسررتقبا ا مركررق رعايررة األكرردام هرري مررن سررن ( )7سررنوا ىل سررن ( )15سررنة وذلررك نرراا
على ما ورد املادة ( )1من القانون رقم ( )15لسنة  ،2014علما أبن الفئة الهمريرة مرن سرن
( )15سنة ىل ( )18سنة يتم اكتجازهم مباي منفصلة وتسمى (مباي صراار السرن) التا هرة
لإلدارة الهامة لإلصال والتاهيل.
 -138ر القررانون رقررم ( )17لسررنة  1976شرران األكرردام وتهديالترره املررادة ( )6أبن
الت رردا ب ال ررع ك ررن أن ي ررتم اقك ررم هب ررا عل ررى اق رردم تتمث ررل (الت ررو يخ ،التس ررليم ،االلتح رراي
ابلترردريل املدرري اادررا الررع يصرردر تحديرردها ق ررار مررن وزيررر الهمررل وال ررئون االجتماعيررة،
االل رقام واجبررا مهينررة ،االعتبررار القضررا ي ،االيررداق ىلكرردى مؤسسررا الرعايررة االجتماعيررة
اقكومية أو اخلاصة ،ا يداق ىلكدى املست فيا املت صصة).
 -139نر القررانون رقررم ( )37لسررنة  2012الصرردار قررانون ال فررل املررادة ( )42منرره علررى
أنه نتكفل الدولة محاية ال فل اقاال الع يتهر فيدا لسوا املهاملة أو ا مهالن ىلنافة ىل
ذلررك ال ي رررتط لرف ر الرردعوى اانا يررة املتهلقررة سرروا مهاملررة ال فررل ااسرردية أو اانسررية تقررد
شرركوى شررفدية أو كتا يررة ىل اادررا امل تصررة ود يررق القررانون تي ر األك روال التنررازل عررن
الدعوى املتهلقة سوا مهاملة ال فل.
 -140أن ا وزارة الهمل والتنمية االجتماعية مركق محاية ال فل والذ يتو دورة تقييم وىليواا
ومتا هة ال فل الذ تهر لسوا مهاملة.
 -141أوجل القانون املادة ( )46علرى كرل مرن وصرل ىل علمره مهلومرا تتهلري تهرر طفرل
أل سوا مهاملة أن يبادر ا ال ىل اادا امل تصة وأن يقودها مبا لديه من مهلوما .
املررادة ()24
 -142نظرم القرانون رقررم ( )37لسرنة  2012نظررام الرعايرة البديلرة كيررني نر
منره نترنظم اقضررانة األسررية لاطفرال جمدررو األب أو األ روين أو األيترام أو ررن تت را ه ظررروفدم
م هؤالا وفي أككام املرسوم قانون رقرم ( )22لسرنة  2000ران اقضرانة األسررية .و ر
املررادة ( )25منرره علررى أنرره نتن ررا وزارة الهمررل والتنميررة االجتماعيررة نظامررا للرعايررة البديلررة هبررد
ترروفب الرعايررة االجتماعيررة والنفسررية والصررحية لاطفررال الررذين كالررت ظررروفدم دون اسررتمرارهم
أسرهم ال بيهيةن.

احلق يف املشاركة يف احلياة العامة (املاداتن  25و)26
 -143يررن البنررد (د) مررن املررادة ( )1مررن الدسررتور علررى أن ننظررام اقكررم لكررة البح ررين
د قراطي ،السيادة فيه لل هل مصدر السل ا تيها ،وتكون ارسة السيادة على الوجه املب
هب ررذا الدس ررتورن ،وي ررن البن ررد (ه ر ر) م ررن ذا امل ررادة عل ررى أن رره نللم رواطن  ،رج رراال ونس رراا ،ك رري
امل اركة ال ئون الهامة والتمتر ابققروي السياسرية ،مبرا فيدرا كري االنت راب والرتشريح ،وذلرك
وفقا ذا الدسرتور ولل رروط واألونراق الرع يربرريندا القرانون .وال روز أن يررم أكرد املرواطن مرن
املررادة األو مررن
كرري االنت رراب أو الرتشرريح ىلال وفقررا للقررانونن ،ويهكر ورود كرري املرواطن
الدسررتور واخلاصررة تكرروين الدولررة األمهيررة الررع يوليدررا امل رررق الدسررتور قرري املرواطن ابمل رراركة
ال ررئون الهامررة علررى اعتبررار أن املرواطن هررو أصررل السرريادة وأنرره كررذلك مصرردر للسررل ا تيهررا.
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كما أن الن على كي امل اركة اقياة الهامة الدستور يكسبه محاية دسرتورية عامرة حتظرى
هبررا اققرروي واقرررن الدسررتورية رركل عررام .فضررال عررن وجررود قيررود ون روا ط أراد أن يميدررا
وال يرتكد ررا الدس ررتور للق ررانون فيم ررا يتهل رري ابق رري امل رراركة ال ررئون الهام ررة كي ررني ال ي ررق
الدستور أن يرم أكد املواطن من كي االنت اب أو الرتشيح ىلال وفقا للقانون.
 -144وتررن املررادة ( )10مررن املرسرروم قررانون رقررم  15لسررنة  2002رران جملسرري ال ررورى
والنر رواب عل ررى أن نم رردة جملر ر النر رواب أر ر ر س ررنوا تب رردأ م ررن اتري ررخ أول اجتم رراق ل رره ،وا ررر
ع ررالل ال رردور األر ه ررة األع رربة م ررن تل ررك امل رردة انت ررااب اجمللر ر اادي ررد ،مر ر مراع رراة ك ررم
املادة ( )64من الدستور .و وز ىلعادة انت اب من انتدت مدة عضويته ...ن.
 -145واررر االنت ررااب حتررت اش ررا ورقا ررة قانونيررة دقيقررة كيررني تررن املررادة السررا هة مررن
قانون مباشرة اققوي السياسية الصادر ابملرسوم رقرم  14لسرنة  2002علرى أن نت ركل كرل
من قة انت ا ية قرار من وزير الهدل وال ئون ا سالمية انة تسرمى انرة ا شررا علرى سرالمة
االسررتفتاا واالنت رراب تتكررون مررن ر رري مررن اادرراز القضررا ي أو القررانوي عضرروين يتررو أكرردمها
أمانة السر .وتتو هذه اللجنة القيرام العرداد جرداول النراعب وتلقري طلبرا الرتشريح وفحصردا
وىلعررداد ك ررو املرشررح  ،والنظررر ال لبررا واالعرتانررا املتهلقررة أب ىلجرراا أو قررار يصرردر
عندا ،و وجه عام ت اب شررا علرى سرالمة االسرتفتاا أو انت راب أعضراا جملر النرواب
ن اي اعتصاصدان.
 -146وفيما يتهلي يدود الدوا ر االنت ا ية فقد نصت املرادة السرا هة ع رر مرن قرانون مباشررة
اققرروي السياسررية علررى أن تقسررم البح ررين ت بيرري أككررام هررذا القررانون ىل عرردد مررن املنرراطي
االنت ا يررة ت ررتمل عررل مندررا علررى عرردد مررن الرردوا ر االنت ا يررة .وينت ررل عررن كررل دا رررة انت ا يررة
عضو واكد.
 -147ويص رردر مرس رروم تحدي ررد املن رراطي وال رردوا ر االنت ا ي ررة وك رردودها ،وع رردد اا رران الفرعي ررة
الالزمة ملباشرة عمليع االقرتاق والفرز.
 -148وي تهي ورسم الردوا ر االنت ا يرة اسرتنادا ملهرايب واعتبرارا دسرتورية وقانونيرة وفنيرة،
نرروا ان املتهررار عليرره أن الرردوا ر االنت ا يررة خمتلررمل األنظمررة االنت ا يررة يقرروم علررى أس ر
ومبررادئ ونظرررن كثرربة ،تهتمررد علررى الثقررل السرركاي ،شرري ة تروافر املهررايب األعرررى املهتمرردة
التقسريم ،ومندرا نسررل النمرو السركاي والهمرراي املنظرور ،والنمرو التجررار واالقتصراد  ،والررتا ط
الثقررا واالجتمرراعي والهنصررر السياسرري (سرريادة الدولررة) ،وعنصررر نررمان امل رراركة تبهررا لظرررو
الدولة الد وغرافية وال بيهية وااارافية والسياسية.
 -149ود يتضررمن قررانون مباشرررة اققرروي السياسررية أيررة قيررود حتظررر علررى رجررال الرردين امل رراركة
السياسية ،كسبنا دليال على ذلك أن هك رجال الدين اكتسبوا عضوية غرفع الربملان سواا من
عالل الهملية االنت ا ية أو ابلتهي .
 -150فيمررا يتهلرري مبهررايب تهي ر أعضرراا جمل ر ال ررورى ،فررإن املررادة الثانيررة مررن األمررر امللكرري
رقم ( )59لسنة  2014تحديد نوا ط تهي أعضاا جمل ال ورى قد نصرت علرى أن يراعرى
اعتيار أعضاا جمل ال ورى ما يلي:
(أ)
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(ب)

متثيل املرأة متثيال مناسبا؛

(ج)

متثيل األقليا ؛

(د) أن يكون من ر الفئرا السرا قة عردد مناسرل مرن املت صصر
امل تلفة الع حتقي التكامل غرفع السل ة الت ريهية.

اجملراال

 -151كن لالا استظدار أن مهايب واشرتاطا تهي أعضاا جمل ال ورى قد كرصت علرى
حتقيي الهدالة النسبية متثيل كافة شرا ح وأطيا اجملتم البحريي.
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